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Sammanfattning
I denna rapport presenteras och diskuteras Roy Bhaskars kritiska realism. Metateorins ontologiskaoch epistemologiska ställningstaganden samt dess metodologiska konsekvenser avhandlas. Dess-utom berörs delar av den kritik som har riktats mot den kritiska realismen.
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1. Inledning
Detta arbete beskriver och diskuterar kritisk realism och dess metodologiska konsekvenser. Kritiskrealism är en vetenskaplig metateori som kan vägleda samhällsvetenskaplig forskning på samma sättsom till exempel positivism, interpretativism eller konstruktionism ofta gör.Arbetet inleds med en kort översikt över den kritiska realismens framväxt och den litteratur somhar publicerats på området. Därefter beskriver jag den kritiska realismens ontologiska och epistemo-logiska ställningstaganden samt de metodologiska konsekvenser som dessa ställningstaganden får.Genomgången avrundas slutligen med en diskussion av kritik som har riktats mot den kritiska realis-men. Syftet med diskussionen är att peka på vad jag ser som den kritiska realismens stora för- ochnackdelar.
2. Bakgrund
Den kritiska realismen är ett inlägg i 1900-talets vetenskapsteoretiska diskussion. Teorin kan delvisförstås som en kritik mot positivismen och dess empiriska kausalitetsbegrepp. Att bara söka efterorsaker och verkningar utan att fundera på varför en viss orsak får en viss verkan är enligt den kritiskarealismen inte rätt väg att gå. En liknande kritik riktasmot den hermeneutiska tradition som fokuserarnästan uteslutande på människors upplevelser utan att fundera så mycket på varför upplevelsernaär som de är. Man menar att resultatet i båda fallen blir en ganska ytlig vetenskap, begränsad till deempiriska fenomen som den studerar.Därmed inte sagt att det skulle vara enkelt att förklara varför olika fenomen hänger samman. Kri-tiken är inte främst riktadmot vetenskapernas eventuella bristande förmåga, utan snarare en protestmot vetenskaper som har slutat att försöka. Ett extremt exempel är etnometodologin som inte enserkänner en objektiv verklighet bortom människors sociala konstruktioner. Därmed blir alla förkla-ringar lika giltiga och inget är mer sant än något annat. Här har den kritiska realismens anhängarestörre tilltro till vad som är möjligt. De håller med om att det kan vara svårt att komma fram till braförklaringar, att förklaringar oundvikligen är färgade av hur vi förstår världen och att vår kunskap om



verkligheten därför är föränderlig, men inte att alla förklaringar skulle fungera lika bra. Verklighetenhar nämligen en tendens att bjuda motstånd och det är inte ovanligt att vi blir tvungna att tänka omnär våra förklaringar inte fungerar.Det är med andra ord i opposition mot både den positivistiska empirismen och de olika typer avidealism som finns i exempelvis hermeneutik och socialkonstruktionism som den kritiska realismenhar utvecklats. Resultatet är en metateori som gör anspråk på att omfatta
1. ontologisk realism (det finns en verklighet bortom betraktaren),
2. epistemologisk relativism (kunskap är föränderlig) och
3. bedömningsrationalitet (det går att bedöma giltigheten hos kunskap).
Tidiga bidrag till den kritiska realismen kom från den brittiske filosofen Rom Harrés omfattandekritik av positivismens kausalitetsbegrepp (Harré, 1970; Harré & Madden, 1975). Även den argen-tinske vetenskapsfilosofen Mario Bunge var tidigt ute när han argumenterade för att verkligheten ärdifferentierad och stratifierad (Bunge, 1979, 1993). Den kritiska realismen förknippas dock framför alltmed Harrés student Roy Baskhar som utvecklade många av den kritiska realismens grundläggandeidéer och gav den en sammanhängande form (Bhaskar, 1978, 1979, 1986, 1989, 1991, 1993, 1994).Vid sidan av Bhaskar har flera andra brittiska vetenskapsfilosofer lämnat viktiga bidrag. Marga-ret Archer har diskuterat relationen mellan agent och struktur (1989, 1995, 2000), Andrew Collierhar utforskat förhållandet mellan människans existens och hennes värde (1999), Tony Lawson harapplicerat ett kritisk realistisk perspektiv på ekonomisk teoribildning (1997) och Andrew Sayer harfunderat kring den kritiska realismens metodologiska konsekvenser (1992). Flera av dessa filosoferhar också författat introduktioner till området (Collier, 1994; Sayer, 1992) varav Bhaskar och Archers

Critical realism: essential readings (1998) är den oomstridda bibeln.Svenska introduktioner till kritisk realism finns i Att förklara samhället (Danermark, Ekström, Ja-kobsen & Karlsson, 2003), Om det som är (Seldén, 2005), Bhaskars kritiska realism (Liljeros, 1997)och Insatser och resultat i socialt arbete (Blom & Morén, 2007). I detta arbete har jag till stora delarutgått från Danermark et al. (2003) och Blom och Morén (2007).
3. Ontologi
Enligt den kritiska realismen är verkligheten differentierad, strukturerad och stratifierad. I detta av-snitt förklarar jag dessa tre egenskaper samt den kritiska realismens syn på kausalitet och relationenmellan aktör och struktur. Jag börjar med verklighetens differentiering.Verkligheten är enligt den kritiska realismen differentierad i tre ontologiska domäner, se figur1. Den empiriska domänen består av de händelser som observeras och som därför blir en del avvår erfarenhet, det faktiskas domän består dessutom av sådana händelser som inte observeras ochverklighetens domän består slutligen både av händelser och av de mekanismer som utlöser dem.

Erfarenheter Händelser Mekanismer
Empirins domän x
Det faktiskas domän x x
Verklighetens domän x x x

Figur 1: Verklighetens ontologiska domäner. Källa: Bhaskar (1978, s. 56).
Ett äpple som faller från ett träd är en erfarenhet i empirins domän om någon ser det falla. Detär också en händelse i det faktiskas domän. Det är det även om inte någon ser det falla. En händelsesom inte observeras är fortfarande lika verklig. Detsamma gäller den gravitation som gör att äpplet
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faller, vilket är en mekanism i verklighetens domän. En mekanism behöver således inte vara synligeller verksam för att finnas. Den behöver inte ens vara upptäckt. Till exempel kan det finnas socia-la mekanismer som skapar segregation i befolkningsgrupper även om vi inte förstår eller känner tilldessa mekanismer. Det som skiljer den kritiska realismen från vad som brukar kallas för direkt rea-lism, där betraktaren antas ha direkt tillgång till verkligheten genom sina sinnen, är just detta djup iverkligheten. Den empiriska domänenmed sina observerbara händelser är bara toppen på ett isberg.Att den kritiska realismen erkänner ett djup i verkligheten betyder dock inte att vad som helstgodtas som verkligt. För att något ska existera behöver dess existens kunna få konsekvenser för ob-serverbara händelser. Sådant som inte på något sätt kan påverka den empiriska domänen accepterassåledes inte som verkligt. Det gäller inte bara mekanismer, utan även objekt. Till exempel är ett äppleett verkligt objekt eftersom det bland annat kan falla, vilket är en händelse som kan observeras. Seg-regation är också något verkligt eftersom segregation kan leda till bland annat diskriminerande be-handling, vilket kan observeras. Den kritiska realismen är således inte en materialism. Istället menarman att det finns både materiella och icke-materiella objekt. Den brittiske organisationsteoretikernSteve Fleetwood (2005) har identifierat fyra delvis överlappande och icke uttömmande objektskate-gorier:
• Materiella objekt som oceaner, vädersystem, månen och äpplen är verkliga eftersom de ärinvolverade i en mängd observerbara händelser.
• Diskursiva objekt som tankesätt, symboler, idéer, föreställningar och åsikter är verkliga efter-som de har betydelse för hur människor agerar.
• Sociala objekt som organisationer, nätverk och andra sociala relationer är verkliga eftersom deunderlättar eller försvårar människors sociala interaktioner.
• Artefaktiska objekt som kosmetika, datorer och fioler är på en och samma gång materiella,diskursiva och sociala. Till exempel är en fiol inte bara tillverkad på ett sådant sätt som gör attden går att spela på. Den förstås också som ett musikinstrument och används ibland när män-niskor spelar tillsammans. Därmed kan en fiol ha såväl materiella som diskursiva och socialakonsekvenser.

Alla dessa objekt är exempel på att existens och kausalitet är två sidor av samma mynt inom denkritiska realismen. Något är verkligt bara om det har möjlighet att bidra till faktiska händelser. Dettabrukar formuleras som att verkliga objekt har kausala krafter. Den kritiska realismens kausalitets-begrepp skiljer sig därmed på ett avgörande sätt från hur kausalitet brukar förstås inom empirismen,där kausalitet är empirisk regelbundenhet mellan två på varandra följande händelser, se figur 2.Att säga att en händelseA brukar följas av en händelseB accepteras alltså inte som en orsaksför-klaring av anhängare till den kritiska realismen. Det ses som ett alltför ytligt argument. Istället sökerman efter orsaker i objekten själva och i olika typer av mekanismer, se figur 3. Till exempel menarman att ett äpple faller till marken för att det har en massa och för att gravitationen gör att massordras till varandra. Att äpplet lossnar från sin gren är inte en förklaring, utan en utlösande empiriskomständighet.Dessutommenarman att det ofta är för enkelt att tänka sig att en händelseA följs av en händelse
B. Inte sällan har vi istället en hel uppsättning händelser A1, A2, A3, . . . som följs av flera andra

Empirins domän A −→ B

Det faktiskas domän
Verklighetens domän

Figur 2: Empirisk kausalitet. Händelse A följs vanligen av händelseB.
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Empirins domän B

Det faktiskas domän ↑
Verklighetens domän M

Figur 3: Kritisk realistisk kausalitet. HändelseB orsakas av mekanismM .
händelserB1, B2, B3, . . . Till exempel kan könssegregationen i arbetslivet ta sig många olika uttryck,som att kvinnor ochmän får olika lön för samma arbete, att de får olika inflytande över verksamheteneller att de får olika möjlighet att göra karriär. Allt detta föregås antagligen av en rad olika empiriskaomständigheter, som att män och kvinnor socialiseras olika, att hushållsarbete fördelas ojämlikt imångahem, attmanliga brödraskap reproducerar patriarkalamaktstrukturer och attmänoch kvinnori hög grad väljer olika utbildningar. I praktiken kan det vara väldigt svårt att reda ut hur alla dessa olikahändelser hänger samman.Att då delvis lämna empirin därhän och istället söka efter orsaker i verklighetens domän kan sessomett försök att hitta en framkomlig väg när verklighetens komplexitet är överväldigande. Forskningsom bedrivs utifrån en kritisk realistisk ansats fokuserar därför på vad som är nödvändigt för att enhändelse överhuvudtaget ska varamöjlig. Frågan omvilka empiriska omständigheter som sedan krävsför att den faktiskt ska inträffa lämnas till dem som vill använda kunskapen och som känner till deaktuella omständigheterna väl.Att fråga vad som gör något möjligt är en grundläggande och ständigt återkommande fråga inomden kritiska realismen. Den ställs gång på gång i olika sammanhang och på olika nivåer. Detta sättatt argumentera är en filosofisk ståndpunkt som brukar kallas för transcendental realism, något somligger till grund för den kritiska realismen i sin helhet. Den kritiska realismen är i korthet ett försökatt säga något om vad som gör vetenskap möjlig. Det är också så som den kritiska realismen närmarsig verklighetens objekt: Vad är det som gör objekten möjliga? Vilka konstituerande egenskaper gerobjekten dess kausala krafter och en förmåga att påverka faktiska händelser?Som vi redan har varit inne på beror svaret på vad det är för typ av objekt. Till exempel kanett materiellt objekt ha en massa eller andra fysikaliska egenskaper som gör det möjligt för det attpåverka händelser. Utmärkande för sociala objekt är istället att de är relationella. De består av ettantal positioner och relationer dem emellan. Det som är intressant i sammanhanget är de relationersom är konstituerande, som relationen mellan man och kvinna eller relationen mellan hyresvärd ochhyresgäst, och inte sådana som är tillfälliga, som relationen mellan man och trött eller relationenmellan hyresvärd och generös. En samling positioner och dess konstituerande relationer kallas inomden kritiska realismen för en struktur och sociala objekt kan i allmänhet ha flera olika strukturer somger dem flera olika kausala krafter. Det är således de sociala objektens strukturer som ger dem deraskausala krafter och gör det möjligt för dem att samverka genom olika mekanismer så att de kan bidratill faktiska händelser om de empiriska omständigheterna är de rätta.Enligt den kritiska realismen är verkligheten alltså både differentierad och strukturerad. Som Fle-etwoods objektskategorier antyder är den dessutom stratifierad. Dessa strata är hierarkiskt ordnademed fler mekanismer i högre strata än i lägre, se figur 4. Vilka olika typer av mekanismer som egent-ligen finns tvistar de lärde om, men det är vanligt att man skiljer på fysikaliska, kemiska, biologiska,psykologiska och sociala. Varje strata är sammansatt av de kausala krafter ochmekanismer som finnsi underliggande strata samtidigt som specifika kausala krafter och mekanismer framträder på vartoch ett av stratumen. Denna emergens av kausala krafter och mekanismer gör att ett strata inte kanreduceras till de underliggande.En konsekvens av verklighetens hierarkiska stratifiering är att objekt i högre strata kan vara merkomplexa och svårare att studera än sådana som finns i lägre. Till exempel kan en forskare i psyko-logi behöva ta hänsyn inte bara till psykologiska utan ibland även till biologiska eller till och med tillbiokemiska mekanismer. Ofta går det dock att begränsa forskningsstudier till de mekanismer som är
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Mekanismer
Strata Fysikaliska Kemiska Biologiska Psykologiska Sociala
Socialt x x x x x
Psykologiskt x x x x
Biologiskt x x x
Kemiskt x x
Fysikaliskt x

Figur 4: Verklighetens stratifiering.
emergenta på det aktuella stratumet.Därmed är min genomgång av den kritiska realismens ontologiska ställningstaganden avklarad.Innan jag lämnar ämnet presenterar jag i korthet den kritiska realismens bidrag till aktör-struktur-debatten. Syftet är att ge ett exempel på hur den kritiska realismens ontologi kan belysa en diskussionkring verklighetens beskaffenhet.Enligt Archer (1995) handlar den så kallade aktör-strukturdebatten om hur sociala strukturer ochaktörers handlingar är relaterade till varandra i den sociala verkligheten, se figur 5. Både weberskahandlingsparadigm (figur 5a), där sociala strukturer förklaras utifrån aktörers handlingar, och durk-heimska sociala faktaparadigm (figur 5b), där aktörers handlingar förklaras utifrån sociala strukturer,är enligt Archer fusioner. De smälter samman objekt som hör hemma i olika strata. Detsamma gällerflera av de försök som har gjorts att integrera de båda paradigmen, som Giddens struktureringsteori(Giddens, 1984) och Bourdieus dialektik mellan habitus och fält (Eisenberg, 2007) (figur 5c). I kontrasttill dessa är förhållandet mellan aktör och struktur i Habermas teori om systemets kolonialisering avlivsvärden (Habermas, 1987) av en annan art. Habermas förstår aktör och struktur som två skildaföreteelser och gör inga försök att reducera dem till ett och samma fenomen. Hans teoribildning är idet avseendet inte helt olik den kritiska realismens.

struktur
↑

aktör
(a) Voluntarism

struktur
↓

aktör
(b) Reifikation

struktur
↑ ↓
aktör

(c) Central fusion
Figur 5: Olika typer av fusion mellan aktör och struktur.

Archer (1995) har utvecklat den kritiska realismens bidrag till aktör-strukturdebatten. Hon me-nar att de två strata som aktör respektive struktur tillhör inte är inbördes ordnade. Istället byggerde ömsesidigt på varandra. De kausala krafter och mekanismer som är specifika för aktörsstratatemergerar ur strukturstratat och vice versa. För att studera relationen mellan dem argumenterar Ar-cher för vikten av att införa ett tidsperspektiv i analysen, se figur 6. Sociala strukturer är en kontextsom finns innan en social handling utförs och som underlättar eller försvårar socialt handlande. Desociala handlingar som bygger upp en viss social interaktion utgör sedan en miljö som finns innansociala strukturer reproduceras eller transformeras. De reproducerade eller transformerade struktu-

· · · −→
social

−→
social

−→
social

−→ · · ·struktur interaktion struktur
Figur 6: Pendelrörelse mellan struktur och aktör.
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rerna utgör därefter en kontext som finns innan nästa sociala interaktion och så vidare. Resultatetblir en pendelrörelsemellan å ena sidan ett möjliggörande eller begränsande av social handling och åandra sidan en reproduktion eller transformation av social struktur. I den första delen av cykeln finnsingen determinism, eftersom människor kan tänka och välja. Det gör det dock i den andra, eftersomstrukturer inte har några sådana mänskliga förmågor.
4. Epistemologi
Den kritiska realismen gör alltså tydliga anspråk på att omfatta en ontologisk realism. Man hävdarbestämt att det finns en verklighet som existerar utanför betraktaren och menar att naturvetenska-pernas framgångar är det främsta beviset på det. De naturvetenskapliga experimenten har nämligeninte alltid lett till de resultat som forskarna har trott att de ska göra. Oväntade resultat har utma-nat deras föreställningar och tvingat dem att tänka om. För att sådana utmanande resultat ska varamöjliga måste det finnas en objektiv verklighet bortom forskarnas föreställningar om den.På samma sätt argumentera man för att naturvetenskapernas framgångar är ett bevis på att detfinns ett djup i verkligheten. De teorier som framgångsrikt används för att bygga flygplan som flyger,broar som håller och mobiltelefoner som går att ringa med skulle nämligen inte vara möjliga omverkligheten bara var ett mönster av observerbara händelser. De bygger på att det finns objekt ochmekanismer som orsakar dessa händelser.Experimentet har länge varit en mycket framgångsrik vetenskaplig metod inom naturvetenska-perna. Det har producerat omfattande kunskap om verklighetens objekt och mekanismer. Varför hardet då inte rönt samma framgångar inom samhällsvetenskaperna?Ja, vad krävs för att ett lyckat resultat ska vara möjligt? Det grundläggande kravet är att vi lyckasaktivera den mekanism som vi vill studera och att vi försäkrar oss om att den inte skyms av andramekanismer. Det går inte att studera gravitation genom att titta på ett äpple som hänger kvar på singren eller redan har fallit ner på marken. Vi behöver se äpplet falla och det får inte påverkas av någotovidkommande under tiden som det faller.Inom den kritiska realismen formulerar man detta som att ett lyckat experiment kräver slutna
villkor. Yttre slutenhet innebär att de empiriska omständigheterna inte förändras under experimen-tets gång. En aktiverad mekanism får inte störas av att andra mekanismer aktiveras. Inre slutenhetinnebär att det objekt som studeras inte förändras så att det får nya kausala krafter eller förlorarnågra gamla.Inom fysiken har det inte alltid varit lätt att skapa slutna villkor, men det finns samtidigt mångaexempel på att det har gått att sluta dem så pass väl att experiment har blivit lyckade. Det blir docksvårare och svårare ju högre strata studieobjekten tillhör. Det beror dels på att de empiriska om-ständigheterna blir mer komplexa, vilket gör det svårare att skapa yttre slutenhet, och dels på attstudieobjekten blir mer föränderliga till sin karaktär, vilket gör det svårare att skapa inre slutenhet.Samhällsvetenskapernas utmaning är just att sociala objekt produceras, reproduceras och trans-formeras genom social interaktion. Att försöka skapa yttre slutenhet, det vill säga att skapa vissaspecifika empiriska omständigheter, kräver social interaktion som obönhörligen förändrar de socialaobjekt som man vill studera. Därmed förstör man den inre slutenheten. Det är anledningen till attexperiment så gott som aldrig används inom samhällsvetenskaperna.Istället har begreppsbildning genom abstraktion blivit samhällsvetenskapernas främsta metod.Det har visserligen inte lett till samma imponerande kunskapsutveckling som experiment har gjortinom naturvetenskaperna, men den kritiska realismens slutsats är att det inte beror på bristandeförmåga eller omognad hos samhällsvetenskaperna, utan på att sociala objekt befinner sig i ett högrestrata än de materiella.Sammanfattningsvis finns det i jakten på kunskap två klyftor som inte går att överbrygga på någotenkelt sätt. Den första klyftan är mellan empirins och verklighetens domäner, en klyfta som tenderaratt bli en extra stor utmaning för samhällsvetenskaperna eftersom deras studieobjekt finns i ett högt
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strata. Den andra är mellan den oberoende verkligheten och vår förståelse av den, en klyfta som ären utmaning för all vetenskap, även om den inte alltid erkänns. Inom den kritiska realismen är mandock mycket väl medveten om att kunskap är socialt betingad och att den därmed kan vara mer ellermindre säker. För att förtydliga detta skiljer man mellan intransitiva objekt, som är de händelser,objekt och mekanismer som finns i den objektiva verkligheten, och transitiva objekt, som är vårasocialt betingade data, begrepp och teorier.Vad som kan göras för att minska dessa båda klyftor är för den kritiska realismen en praktiskfråga. Collier (1994) har beskrivit denna strävan som en arbetsprocess där teorier stegvis förädlasoch vidareutvecklas. Hur ett sådant förädlingsarbete går till är mitt nästa ämne.
5. Metodologi
Enligt Danermark et al. (2003) används vid kritisk realistisk teoriutveckling de grundläggande tanke-operationerna deduktion, induktion, abduktion och retroduktion. Exempel på de tre första finns ifigur 7. Dessa fyra operationer är inte unika för den kritiska realismen, men sätten de används påskiljer sig delvis från hur de används inom andra vetenskapsuppfattningar.

Deduktion
Regel: Alla bönor från denna säck är vita
Fall: Dessa bönor är från denna säck
Resultat: Dessa bönor är vita
Induktion
Fall: Dessa bönor är från denna säck
Resultat: Dessa bönor är vita
Regel: Alla bönor från denna säck är vita
Abduktion
Regel: Alla bönor från denna säck är vita
Resultat: Dessa bönor är vita
Fall: Dessa bönor är från denna säck

Figur 7: Deduktion, induktion och abduktion. Källa: Pierce (1990).
Deduktion är att utifrån en allmän regel dra en logisk slutsats om ett särskilt fall. I exemplet kanvi sluta oss till att bönor från en säck med enbart vita bönor måste vara vita. Deduktionens styrka äratt det inte råder någon tvekan om att slutsatsen håller. Begränsningen är att resultatet inte tillförnågon ny information som inte redan finns i empirin. Inom kritisk realism används deduktion för attkontrollera att olika delar av en teori inte motsäger varandra och för att försäkra sig om att framfördaargument är logiskt korrekta.
Induktion är att gissa sig till en allmän regel utifrån ett resultat i ett särskilt fall. I exemplet gissarvi på att alla bönor i säcken är vita efter att ha tittat på några av dem. Gissningen kan förstås varafel, men ur ett kritiskt realistiskt perspektiv kan den ändå ha ett visst intresse eftersom den möjligensäger något nytt. Nyttan är dock begränsad eftersom detta nya på sin höjd är ett empiriskt mönster.Induktion kan inte användas för att förklara något, som varför alla bönor i säcken skulle vara vita.
Abduktion är att använda en allmän regel och se om den kan förklara ett visst resultat. I exempletkombinerar vi vår kunskap om att en viss säck har enbart vita bönor med observationen att de bönor

7



vi nu tittar på är vita. Slutsatsen blir att bönornas färg skulle kunna förklaras med att de kommerfrån säcken med vita bönor. Liksom vid induktion är det möjligt att vi säger något nytt, men den-na gång är detta nya en möjlig förklaring av empirin. Ur ett kritiskt realistiskt perspektiv är sådanagissningar mer intressanta och ofta tittar man på flera olika aspekter av empirin för att kunna ställaflera olika möjliga förklaringar mot varandra. Om vi till exempel har bönor som är både vita och små,kommer de då från säcken med vita bönor eller från säcken med små bönor? Liksom deduktion ochinduktion är abduktion vanligt förekommande även utanför en kritisk realistisk kontext. Två kändaexempel är Marx rekontextualisering av människans historia i en materialistisk historieuppfattningoch Durkheims rekontextualisering av självmordsstatistik i ett sociala faktaparadigm.
Retroduktion är att besvara frågan om vad som gör en observerad händelse möjlig. Det hand-lar om att urskilja konstituerande strukturer och relationer från sådant som är utlösande eller baratillfälligt. Här kommer alltså den kritiska realismens grundläggande fråga och den transcendentala ar-gumentationen åter. Även retroduktion används flitigt också utanför den kritiska realismens kontext.Två klassiska studier är Baumans analys av vad som gjorde förintelsen möjlig och Collins funderingarkring vad som krävs för att en ritual ska vara en ritual. Dessa båda studier visar dels att retroduktionkan vara en mycket kraftfull strategi och dels att retroduktion kan genomföras på ganska olika sätt.Danermark et al. (2003) ger exempel på fyra olika tekniker:
1. Vid kontrafaktiskt tänkande tänker vi bort mekanismer, strukturer eller omständigheter för attse vad det får för konsekvenser. Om vi till exempel inser att ett socialt objekt inte skulle varavad det är utan en viss relation kan vi sluta oss till att denna relation är konstituerande.
2. Vid kontrafaktiska tankeexperiment föreställer vi oss vad som skulle hända om vi bröt mot enviss sociala ordning. Garfinkel och andra etnometodologer har genomfört sådana experimentpå riktig,men det räcker vanligtvis att utföra dem som tankeexperiment. Syftet är att blottläggasådana sociala förhållanden som är konstituerande för social interaktion.
3. Vid patologiska förhållanden och extrema fall kan mekanismer som vanligtvis är latenta varaaktiva och bli möjliga att studera. För att återvända till det fallande äpplet så är det lättare attstudera gravitationen i det extrema fallet att äpplet faktiskt faller.
4. Vid systematiska jämförelser av empiriska händelser och omständigheter kan komparativa fall-

studier göra det möjligt att särskilja mekanismer som vanligtvis är aktiverade samtidigt.
De fyra tankeoperationerna deduktion, induktion, abduktion och retroduktion är sammanfatt-ningsvis grundläggande verktyg som spelar en viktig roll vid kritisk realistisk teoriutveckling. Det gäl-ler i synnerhet abduktion och retroduktion, eftersom de kan användas för att nå bortom empirinsdomän.En konsekvens av den kritiska realismens ontologiska och epistemologiska ställningstaganden äralltså att teoriutveckling ses som något mycket centralt. Teorier och begrepp ses alltid som proviso-riska och i ständigt behov av utveckling. Danermark et al. (2003) argumenterar för att det arbetet börvara en integrerad del av forskningens vardag. Teorier och begrepp behöver diskuteras på seminarier,i artiklar och i uppsatser. De behöver också användas vid empiriska studier, både vid formulering avforskningsproblem och som tolkningsramar för resultat. Det är vid sådan vetenskaplig praktik somverkligheten kan bjuda motstånd och som forskare kan bli utmanade och tvungna att tänka om. Må-let är att utveckla teorier som kan begreppsliggöra grundläggande mekanismer på ett bra sätt ochleda till ny förståelse. Att en teori har testats med hypotesprövning eller grundats i empirisk data sesinte som ett relevant kvalitetskriterium, eftersom man menar att varken deduktion eller induktionförmår att överbrygga klyftan mellan den empiriska och den verkliga domänen.Den kritiska realismens ontologiska och epistemologiska ställningstaganden får också konsekven-ser för hur empiriska studier designas, även om det inte finns någon särskild kritisk realistisk metod.Tvärtom argumenterar man för en mångfald av empiriska metoder, så länge de används med efter-tanke. Danermark et al. (2003) formulerar det som att allt är tillåtet, men allt är inte lika lämpligt
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Tabell 1: Extensiv och intensiv design.
Extensiv design Intensiv design

Fråga Vilka mönster finns och hur ärde fördelade? Hur ser fenomenet ut i någraspecifika fall?
Studerar Formella relationer Konstituerande relationer
Metoder Surveyundersökningar.Statistiska analyser. Deltagande observationer,etnografi, intervjuer.Kvalitativa analyser.
Begränsning Varför uppträder mönstret? Är detta representativt?
Resultat Existenser Förklaringar

och argumenterar för att metoder bör väljas utifrån metateoretiska överväganden. Som en vägled-ning skiljer de på extensiv och intensiv design, se tabell 1. Dessa är i grund och botten vad som brukarkallas för kvantitativ respektive kvalitativ design,men dessa termerna undviks eftersomde anses varatyngda av oönskade metateoretiska antaganden.
Extensiv design används inom den kritiska realismen i ett utforskande syfte. Man frågar sig vil-ka empiriska fenomen som framträder och om de uppvisar några särskilda empiriska mönster. Oftaundersöks stora populationer som man kategoriserar efter formella relationer, som ålder, kön ochinkomst. I praktiken används ofta frågeformulär och resultaten analyseras med statistiska metoder.
Intensiv design används inom den kritiska realismen för att försöka förklara varför ett visst empi-riskt fenomen uppträder. Man studerar då fenomenet i detalj i några strategiskt valda fall. Målet kantill exempel vara att identifiera ett socialt objekts konstituerande relationer. I praktiken kombinerasofta flera olika empiriskametoder, somdeltagande observationer, etnografi och kvalitativa intervjuer.Resultaten analyseras med någon typ av kvalitativ analys.Därmed är jag klar medmin genomgång av den kritisk realismens ontologi och epistemologi samtde metodologiska konsekvenser som dessa ställningstaganden får. Avslutningsvis kommer jag nu attdiskutera en del av den kritik som har riktats mot den kritiska realismen. Syftet är att lyfta fram vadjag ser som de stora för- och nackdelarna med den kritiska realismen.

6. Diskussion
Den kritiska realismen har kritiserats utifrån olika grunder. En sådan kritik handlar om den påståddabristen på empirisk regelbundenhet. Magill (1994) frågar sig om den sociala verkligheten verkligenframträder på ett så oregelbundet sätt som Bhaskar verkar tro? Magill påpekar att radion sändersina program enligt tablån, att banken betalar honom ränta om han har pengar på sitt konto ochatt människor tenderar att vilja arbeta inom områden där det går att tjäna mycket pengar. Frågan ärviktig eftersom Bhaskar förklarar samhällsvetenskapernas oförmåga att göra förutsägelser med attsamhällsvetenskap bedrivs under öppna villkor. Det är därför som man inom den kritiska realismennöjer sigmed att fundera på vad som gör empiriska händelsermöjliga istället för att försöka förutsägadem.Magill menar att Bhaskars förklaring är uppenbart felaktig och att detmåste finnas någon annananledning till samhällsvetenskapernas oförmåga att göra förutsägelser.Magills kritik är relevant, men samtidigt är anhängare till den kritiska realismen förstås medvetnaom att det finns empiriska regelbundenheter även i det sociala. Till exempel bidrar institutioner ochorganisationer till att göra den sociala tillvaron mer förutsägbar. Ett möjligt sätt att förhålla sig tillMagills kritik är därför att säga att samhällsvetenskap bedrivs under olika villkor, ibland slutna ochibland öppna. När samhällsvetenskaperna har misslyckats med att göra förutsägelser har villkorenhelt enkelt varit mer öppna än vad man har trott. Magills kritik stjälper alltså inte den kritiska realis-
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men. Däremot pekar den på en svaghet i hur man resonerar: Det går inte att använda transcendentalargumentation för att sluta sig till vad som krävs för att något inte ska vara möjligt. Det kan mycketväl finns ytterligare förklaringar till samhällsvetenskapernas oförmåga att göra förutsägelser. Om viskulle upptäcka en sådan kan det leda till kompletterande insikter om verklighetens beskaffenhet,vilket i sin tur kan leda till ytterligare ontologiska ställningstaganden. Men detta förhållande uppfat-tas antagligen inte som ett hot mot den kritiska realismen. Dess anhängare skulle bara konstatera attdet hör till kunskapens natur att våra föreställningar alltid är provisoriska och ofullständiga.Det för mig över till en kritik som förts fram av Cruickshank (2004). Han pekar på en besyn-nerlighet med den kritiska realismens ontologi. Om den nu förstås som provisorisk och ofullständigreduceras verkligheten till den kunskap som vi har om den. Det gör den kritiska realismen sårbarför samma kritik som Bhaskar har riktat mot empirism, hermeneutik och socialkonstruktionism. Föratt undvika den kritiken försöker man säga åtminstone någonting säkert och beständigt om den ob-jektiva verkligheten och med hjälp av transcendental argumentation dras slutsatsen att verklighetenbland annat är differentierad, strukturerad och stratifierad. Resultatet är en ontologi som på en ochsamma gång både är och inte är provisorisk och öppen för revidering. Cruickshanks slutsats är att denkritiska realismen har två olika ontologier och att dessa dessutom är ömsesidigt uteslutande, vilketCruickshank betraktar som en märklig och oönskad egenskap hos en metateori.Cruickshanks kritik uppfattar jag som allvarlig och utan enkel lösning. Att tillåta objekt att vara bå-de transitiva och intransitiva på en och samma gång eller att låta dem varamer eller mindre transitivaär ingen enkel modifiering av enmetateori som omfattar ontologisk realism. Att separera den kritiskarealismens ontologi i två delar, där den ena är transitiv och den andra intransitiv är inte heller någottrivialt projekt. Är gränsen mellan dem i så fall ett transitivt eller intransitivt objekt? Att välja sidaverkar enklare, men valet i sig är förstås inte enkelt. Omman väljer att förstå ontologin som en direktspegelbild av den objektiva verkligheten kommer man med all säkerhet att avfärdas som dogmatiskoch metafysisk och väljer man att se ontologin i sin helhet som provisorisk och öppen för revide-ring så ger man upp något som många ser som själva kärnan i den kritiska realismen. Cruickshankargumenterar för det senare, framför allt för att det skulle kunna stärka den kritiska realismens för-klaringskraft: Om ontologin utsätts för samma typ av granskning som all annan kritisk realistisk teoriså kommer även den att förädlas. Det kan kanske tyckas märkligt att den kritiska realismens anhäng-are verkar tveksamma till ett sådant förfarande, men Cruickshank lyfter fram en omständighet somsäkert kan vara jobbig att acceptera: Det är att ge upp en särställning som den kritiska realismen till-skriver sig själv. Det är att acceptera att det skulle kunna finnas andra metateorier som är jämbördigakonkurrenter.Det för mig åter till Magill (1994) som faktiskt ger ett alternativ. Han argumenterar som sagt föratt den sociala verkligheten är regelbunden och att det måste finnas någon annan anledning till sam-hällsvetenskapernas oförmåga att göra förutsägelser. Magill avfärdar därmed delar av, men inte heladen kritik som den kritiska realismen riktar mot vetenskaper som förstår verkligheten som enbartmönster av observerbara händelser. Att sådana vetenskaper kan få problem håller han med om. Dethar till exempel visat sig vara svårt att förklara hur kapital kan föröka sig i ett kapitalistiskt system omman förstår värde som en inneboende egenskap hos en vara. Marx hävdade därför att detta värde ären illusion. En varas verkliga värde är värdet av de råvaror, det arbete och allt det som krävs för attproducera varan. Det är skillnaden mellan illusionen och verkligheten som gör att kapitalisten kan taut en vinst. Marx lösning är alltså ganska lik den kritiska realismens. Han argumenterar för att förkla-ringar finns i en dold ochmer grundläggande verklighet. Men, menarMagill, ett alternativ är att sägaatt vi inte kan skapa en förklarande teori enbart utifrån det sätt på vilken verkligheten uppenbararsig för oss. En förklaring behöver något mer. Om vi till exempel förstår värde som något som skapas isocial interaktion kan det förklara varför det kan vara möjligt för en kapitalist att sälja en vara för merpengar än vad han investerar i produktionen av den. En sådan förklaring bygger inte på en differenti-ering av verkligheten. Försäljningsinkomsten och produktionskostnaden befinner sig inte på två olikaverklighetsnivåer. Att vår teori lyckas förklara kapitalförökning beror istället på att vi för in något som
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inte var direkt uppenbart för oss. Vi beskrev värde som en social relation istället för en inneboendeegenskap.Den alternativa ontologi som Magill föreslår går alltså att formulera kort:
Verklighetens beskaffenhet är sådan att vi inte kan förklara den utifrån det sätt på vilkenden direkt uppenbarar sig för oss.

Dennaminimala realism är en kritik mot vetenskapsuppfattningar som reducerar verkligheten till detobserverbara. Den är också en kritik mot de som hävdar att allt bara är berättelser och berättelserom berättelser: En teori som saknar förklaringskraft kan trots det vara en mer eller mindre korrektbeskrivning av det som uppenbarar sig. Alla beskrivningar är således inte lika bra. Inte heller är enbeskrivning jämförbarmeden förklaring. En förklaring behöver tillföra något nytt. Det kan till exempelvara korrekt att i en beskrivande teori framställa värde som en egenskap, men en förklarande teorikan behöva beskriva denna egenskap som en illusion. MedMagills alternativa ontologi är det såledesmöjligt att göra sådant som görs inom den kritiska realismen, men Magill gör det utan referenser tillen djup verklighet med sådant som strukturer, kausala krafter och mekanismer.Sammanfattningsvis är den kritiska realismen ett intressant inlägg i den vetenskapsteoretiska de-batten. För den som instämmer i den kritik som Bhaskar och andra har riktat mot andra vetenskaps-uppfattningar finns få genomtänkta alternativ. Fördelen med att då ansluta sig till den kritiska realis-men är att man inte behöver formulera sin egen metateori. Nackdelen är att man får ganska mycketpå köpet, inklusive en ontologi med lite märkliga egenskaper. Allt detta extra bagage är ett resultatav den kritiska realismens strävan efter allmängiltighet. Den försöker fösa in alla vetenskaper i en ochsamma fålla, vilket inte nödvändigtvis blir så lyckat. Vetenskap mår gissningsvis bättre av mångfaldoch av att dess grundläggande ställningstaganden diskuteras och ifrågasätts med jämna mellanrum.
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