
Vetenskaplighet och forskningsetik



Upplägg

• 7 föreläsningar 
• examination: inlämningsuppgifter efter 2:a, 4:e och 7:e föreläsningen
• presenteras på kurshemsidan: 

• tid: två veckor
• poäng: 1-6 per uppgift
• A: 17, B: 14, C: 11, D: 8, E: 6 – minst 2p/fråga för godkänt betyg



Vad är vetenskap?

Vad är poängen med att ställa frågan?

(En del av) Det vi kallar vetenskap åtnjuter en speciell status i   
samhället.
Målet: att särskilja de aktiviteter som förtjänar denna status från 

de aktiviteter som inte gör det



Deskriptivt - normativt

Det som officiellt 
betraktas son 
vetenskaplig 
verksamhet

Andel som 
fungerar så att 
statusen kan 

rättfärdigas: hur 
det bör fungera



Problem med humanioras status

• Få uppenbara tillämpningar – inget ”externt” rättfärdigande
• Interna djupgående konflikter
• Själv-underminerande retorik?   ”Vad den postmoderne historikern 

argumenterar för är att historieskrivning inte i första hans handlar om att söka 
den historiska sanningen utan om att skapa meningsbärande berättelser om vårt 
förflutna.” (Roddy Nilsson, ”Postmodernism, källkritik och historieskrivning”, 
Historisk tidskrift, 125:2, 245)



Diskussion       

• Finns det konflikter kring legitimitet inom eller kring ditt ämne?
• I så fall, vad handlar konflikterna om? Vilka kriterier hänvisar man till 

– explicit eller implicit?



Kriterier -poängen

• Kriterierna är rimligen relaterade till vad man uppfattar som poängen 
med verksamheten – det den antas vara bättre på än andra sorters 
verksamheter.
• En plausibel utgångspunkt: Vi rör oss med 

påståenden/hypoteser/teorier som antas överensstämma med vissa 
förhållanden eller inte göra det.(undantag?) Det är detta som 
intresserar oss. Verksamheter som uppfyller kriterierna anses ha 
större chans att nå fram till resultat som överensstämmer med de 
förhållanden vi uttalar oss om.



Kriterier I

• Observation (i någon mening) fenomenen måste få en chans att 
påverka vad vi tror.
• Intersubjektiv prövbarhet – samstämmighet mellan oberoende 

bedömare ses som indikation på överensstämmelse med de 
förhållanden saken gäller. 
(Alternativ: att förlita sig på enskild källas speciella status)

Hur är det inom ditt ämne?



Kriterier II

• Individnivå:
• noggrannhet, respektera resultat (ta risken att ha fel), dokumentera, 

offentliggöra, att känna till vad som gjorts
• Kollektiv nivå:
• öppet och decentraliserat (ingen ”regering”) system för 

rekrytering, träning, val av frågor och metod, granskning och 
publicering.

Hur är det inom ditt ämne?



Gränsdragning, men mot vad?

• Vilka kriterier som betonas beror på varför eller gentemot vad 
gränsdragningen skall göras.
• Vardagligt tänkande
• Närliggande verksamheter (journalistik, kritik)
• Pseudovetenskap

• Gränsdragning inom era områden? 



Kort historik (senaste hundra åren)

• Logisk positivism – verifikationsprincipen som nödvändigt villkor för 
vetenskaplig status
• Popper – falsifierbarhet som nödvändigt villkor
• Kuhn – kritik mot Popper utifrån studier av fr.a. fysikens historia

Kuhn försöker inte besvara frågan om legitimitet (menar han att den är poänglös?) – det 
finns inget i hans generella beskrivning av paradigm som utesluter att det rör sig om en 
verksamhet som inte förtjänar den status den har.
• Andra perspektiv (feminism, post-kolonialism) – fr.a. kritik av ensidig 

rekrytering; intersubjektiv prövning ger dålig indikation om subjekten i 
fråga är väldigt lika i intressen, implicit bias, fördomar….osv.  



Vetenskap

Kunskap 
/att veta

Kunskap anges som 
mål för vetenskap, 
men….
1. Vetenskapliga 
resultat behöver inte 
vara kunskap.
2. Kunskap behöver 
inte ha vetenskap 
som grund.

SanningÖver-
tygelse

Skäl/
evidens

Vetenskap ger skäl 
för/emot 
hypoteser/teorier.



vetenskap skäl/
evidens

över-
tygelse

Det finns ingen 
”metod” för hur 
man ska börja 
tro/inte tro på 
något när man får 
skäl/evidens.

sanning 
(överens-

stämmelse)

De skäl vi kan få från 
forskning kan inte 
slutgiltigt utesluta att 
hypotesen/teorin är 
falsk



Vetenskap och    
sanning/överensstämmelse

• Tanken på överensstämmelse som motiverande faktor: Varför ägna sig 
åt ofta tidskrävande och dyra procedurer snarare än billiga om 
resultatet av proceduren inte är tänkt att – i bästa fall –
överensstämma med något som föreligger oberoende av proceduren?
• Trots att proceduren motiveras av tanken på överensstämmelse kan 

den inte garantera att resultatet faktiskt överensstämmer med de 
fenomen saken gäller.
• När det talas om att sätta ”parentes” kring frågan om sanning, så är 

det förmodligen synen på resultatet det gäller.



Om sanning 



’Sanning’/överensstämmelse 

• Det finns påståenden jag tror att en person kan ha fel om, i bemärkelsen att de 
inte överensstämmer med det förhållande de gäller. Därmed tror jag att vi alla (i 
teorin) kan ha fel även om vi är överens. 
• Skillnad mellan A och B (X och Y är två personer):

Kaffe 
är 

gott.

Kaffe 
är inte 
gott.

Barnet 
kan 

höra.

Barnet 
kan 
inte 

höra.

A: B: 

X
XY

Y



Problem för sanning/överensstämmelse

• Täcker inte alla fall där vi talar om sanning.
• Idén om överensstämmelse i sig är oklar, inkoherent
• Förutsätter relation mellan representationer
• Oavgörbart



’Sanning’/minimalism

• När vi påstår något så hävdar vi att påstående i fråga är sant: 

• Vi är just nu i hörsal X. --- Påståendet ”Vi är just nu i hörsal X.” är sant.  
• Det är kris i Svenska Akademien. --- Påståendet ”Det är kris i Svenska Akademien.” är sant.
• Jag var sjuk i förra veckan.  --- Påståendet ”Jag var sjuk i förra veckan.” är sant.
• Minimalisten menar att denna relation uttömmer vad vi kan säga om sanning. Poängen med att 

använda termen ’sant’ är att slippa upprepa sådant man håller med om.
• Utesluter i sig inte att tanken på överensstämmelse är central, men att ordet ’sanning’ inte ska 

användas om detta förhållande.



’Sanning’: andra alternativ

• Koherens 
• Epistemiska uppfattningar: ett påstående är sant om det är resultatet 

av ”rätt” procedur. 
• Pragmatiska uppfattningar: användbarhet
• Vi kan förstås uppmärksamma de olika föreslagna innebörderna av 

’sant’ utan att använda just det ordet.



Diskussion

• Vilken roll (om någon) spelar tal om sanning/falskhet inom ditt ämne?
• Hur tolkas termen ’sant’?




