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NÅGOT OM AKADEMIN
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cc Per Flensburg

AKADEMISKA TITLAR

Studentexamen 
Kandidatexamen (fil.kand) 3 år 
Magisterexamen (fil Mag) 1 år 
Masterexamen (fil mag) 1 år 
Licentiatexamen (fil lic) 2 år 
Doktorsexamen (Fil Dr) 2 år 
Docent, forskning motsvarande 
ytterligare en doktorsexamen, 
fast bredare och bättre 

Professor, ytterligare en 
avhandling, handledning av 
doktorander 
Befordringsprofessor: Man 
ansöker om att bli befordrad 
Professorstol: Man söker en 
professorstjänst och får den i 
konkurrens med andra
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cc Per Flensburg

PER FLENSBURG?

Studentexamen 1965, Reallinjen, matematisk gren 
Läste i Lund 1966-1972 
Jobbade i Lund, Informationsbehandling-ADB 1972-1986 
Fil dr examen 1986 
Handelshøjskolen i København 1986-1996 
Docent 1996 
Växjö universitet 1996-2006 
Professor 2002 
Högskolan Väst, Trollhättan 2006- 
Professor emeritus 2013

�4



VETENSKAP
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cc Per Flensburg

VETENSKAP?

Vad kännetecknar vetenskap? 
Vad kännetecknar vetenskaplig kunskap? 
Diskutera med närmsta granne till höger i 3 min! Finns 
där ingen, bilda en tre-grupp med de två till höger! 
Gör en lista! 
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cc Per Flensburg

POPULÄRUPPFATTNING

Vetenskapen ger absolut sanna svar som gäller alltid och 
under alla förhållanden 
Den vetenskapliga kunskapen är objektiv, oberoende av 
person, tid, rum, tillfälle 
Resultatet av en vetenskaplig undersökning ska bli 
detsamma varje gång 
Vetenskapen beskriver vår tillvaro, hjälper oss att förstå 
den och hjälper oss att omvandla den

Stämmer detta?
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cc Per Flensburg

SANNING – TRE SORTER

1. Korrekt: stämmer med verkligheten. motsats: inkorrekt 
•Denna sanning är i grunden subjektiv 

2. Sant: Logisk sanning, motsats falskt 
•Denna är objektiv 

3. Rätt: Moraliskt och etiskt rätt, motsats FEL. 
•Beror på vilken etik vi använder oss av, dvs är subjektiv 

• Det enda vi kan objektivt uttala oss om är logisk sanning. 
• Hur hänger den ihop med de övriga? Är verkligheten 

logisk? Är etiken logisk?
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cc Per Flensburg

VETENSKAPLIGA PROBLEM

Om man vill undersöka om en viss medicin botar en viss 
sjukdom gör man på ett sätt. 
Vill man veta om Shakespeare skrev ett nyupptäckt 
manuskript gör man på ett annat sätt 
Vill man upptäcka gravstenen gör man på ett tredje sätt 
Vill man kunna lära ut vetenskapsfilosofi så bra som 
möjligt gör man på ett fjärde sätt
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cc Per Flensburg

OLIKA TYPER AV VETENSKAPER

Matematisk vetenskap 
Matematik, statistik 

Naturvetenskap 
Fysik, kemi, biologi, medicin 

Samhällsvetenskap 
Statskunskap, sociologi, ekonomi, informatik 

Humanistisk vetenskap 
Historia, litteraturvetenskap, konstvetenskap
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cc Per Flensburg

FLER TYPER AV VETENSKAPER

Ingenjörsvetenskaper 
Designvetenskaper 
Teatervetenskap 
Beteendevetenskap 

Psykologi 
Ekonomiska vetenskaper 

Nationalekonomi, företagsekonomi, informatik
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cc Per Flensburg

MODELL ÖVER VETENSKAP
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Ämne
Problem

Område

MetodMetodologi

TeoriTeoriTeoriTeori



cc Per Flensburg

OLIKA VETENSKAPSTEORIER

Positivism 
Orsak – Verkan 

Hermeneutik 
Förstå och tolka 

Interpretivism 
Social förståelse av 
tillvaron 

Fenomenologi 

Skapa, förstå och tolka 
Pragmatism 

Få det att fungera 
Designvetenskap 

Skapande, kreativ 
Kritisk teori 

Frigör människan från 
förtryckande system
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cc Per Flensburg

VETENSKAPSTEORETISK PROBLEM

Är det någon vetenskapsteori som är bäst? 
Hur har man kommit fram till dem? 
Fungerar de? Styrka och svagheter.
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POSITIVISM
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cc Per Flensburg

KÄNNETECKEN

Verkligheten är objektiv och oberoende av iakttagaren 
Allt som sker har en orsak 
Ett fenomen kan studeras oberoende av alla andra 
fenomen 
Världen är som ett urverk, den styrs av exakta lagar 
Alla fenomen kan studeras med samma metoder 
Fysiska vetenskapen anses vara den grundläggande
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cc Per Flensburg

VETENSKAPLIG KUNSKAP

Man utgår från en teori och härleder genom logisk 
slutledning att vissa fenomen måste vara för handen på 
ett visst sätt i verkligheten om teorin är korrekt 
Man observerar dessa fenomen och stämmer 
observationen med teorin, så är den verifierad. 
Men hur får man tag i teorin? 
Jo, genom induktion!
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cc Per Flensburg

INDUKTION

Den vetenskaplige observatören observerar en situation och 
beskriver den utan någon förutfattad mening.  
Det uppkommer observationspåståenden, som refererar 
till en viss bestämd händelse vid en viss bestämd tidpunkt.  
Man gör en mängd sådana observationer med samma resultat 
Dessa påståenden generaliseras till påståenden som gäller 
samtliga förekomster av ett bestämt slag, vid alla platser och 
vid alla tider, kort sagt: en lag! 
Denna metod kallas induktion
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cc Per Flensburg

DEDUKTION

Man utgår från en generell regel och tillämpar den på ett 
speciellt fall, alltså tvärtom som vid induktion. EX: 
1 . Alla metodkurser är tråkiga 
2. Detta är en metodkurs 
=> 3. Denna kurs är tråkig 
1. Någotsånär rent vatten fryser vid 0° (efter en viss tid) 
2. Min bils kylare innehåller någotsånär rent vatten 
=> 3. Om temperaturen sjunker under 0°, fryser vattnet i 
min bils kylare (efter en viss tid)
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Induktion

ENSTAKA OBSERVATIONER

GENERELL REGEL

Deduktion

FÖRUTSÄGNING

Logisk härledning?????
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OBSERVATIONER
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cc Per Flensburg

OBSERVATIONER

Grunden för den vetenskapliga metoden, enligt 
positivismen, är den objektiva och fördomsfria 
observationen av ett speciellt faktum i tillvaron.  
Men vi observerar inte faktum i sig, vi observerar vår 
varseblivning av detta faktum.  
Denna varseblivning är inte objektiv och fördomsfri, dvs. 
oberoende av föregående teorier.
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cc Per Flensburg

DE LOGISKA EMPIRISTERNA

Wittgenstein visade i sin Tractatus (1921) att alla 
meningsfulla utsagor kunde delas upp i elementära 
utsagor av typen <subj><verb><objekt>.  
Kunde man hitta några sådana som var helt oberoende av 
föregående kunskap och teorier så var saken biff! 
Men det kunde man inte! 
1930 visade Gödel detta rent formellt
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cc Per Flensburg

OBSERVATIONER OCH VERKLIGHET

Det vi ser och upplever av verkligheten förmedlas genom 
våra sinnesintryck.  
Aristoteles och Kant menar att dessa sinnesintryck 
”trycker på” varseblivningen vissa kategorier: form, 
enhet, mångfald, begränsning etc.  
Tinget i sig kan vi däremot inte veta något om 
Och varseblivningarna är inte heller pålitliga!
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cc Per Flensburg

VAD ÄR DETTA?
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cc Per Flensburg

KOLLA IN DET HÄR!
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cc Per Flensburg

SÅ, VAD ÄR DETTA?
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FALSIFIKATION
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cc Per Flensburg

FALSIFIKATIONISM

Är en variant på positivismen. 
Karl Popper formulerade följande grundsats: Teorier är 
spekulativa och preliminära gissningar och vetenskapens 
uppgift är att med alla kraft försöka vederlägga (falsifiera) 
dem.  
Det grundläggande kravet för vetenskapliga teorier är 
således deras falsifierbarhet.  
Ju mera falsifierbar, desto bättre!
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cc Per Flensburg

MER FALSIFIERBAR?

Ju fler möjligheter en teori har att bli falsifierad, desto 
större är dess ”falsifierbarhet ” 
”Alla fåglar kan flyga" är lättare att falsifiera än ”Alla 
korpar kan flyga" eftersom den omfattar fler antal fåglar.  
Detta ger automatisk en viss grad av generalitet och 
precision åt vetenskapliga teorier.
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cc Per Flensburg

VETENSKAPLIGA FRAMSTEG

Framsteg inom vetenskapen säkras genom att det krävs 
att den teori som ersätter en falsifierad teori, skall vara 
mer falsifierbar än den som ersätts.  
Det undanröjer ad hoc modifikationer, dvs 
modifikationer gjorda enkom i syfte att undgå en anomali 
(motsägelse).
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cc Per Flensburg

MERA FRAMSTEG

Största möjliga vetenskapliga framsteg får man genom att 
verifiera djärva hypoteser eller falsifiera försiktiga 
gissningar.  
Einsteins relativitetsteori är ett resultat av en 
kombinerad falsifikation av en försiktig gissning och 
verifiering av djärv hypotes.  
Omvändningen ger inte några större framsteg!
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cc Per Flensburg

BEGRÄNSNINGAR

En teori kan falsifieras genom observationer - om de är 
korrekta!  
Men alla observationer är teoriberoende och kan alltså bara 
vara sanna i förhållande till denna teori - som enligt 
falsifikationismen bara provisoriskt skall anses vara sanna!   
Därför kan falsifikationen inte anses för säker och hela 
falsifikationsteorin vacklar i grunden!

�36



cc Per Flensburg

VAD SOM HÄNT

Historiskt har det visat sig att samtliga stora teorier 
under sitt initiala skede har kunnat falsifieras enligt 
falsifikationismens kriterier.  
Men man har ändå vidhållit teorin och senare har det 
visat sig att falsifieringarna har kunnat förklaras med 
bibehållen teori. 
Berättelse om Den kopernikanska revolutionen
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HERMENEUTIK
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cc Per Flensburg

HERMENEUTIK

Handlar egentligen om att tolka texter, ursprungligen 
bibeltexter 
Giambattista Vico (1688-1744) var den förste egentlige 
hermeneutikern 
Han menade i ”De scienza Nuova” att historien 
uppfattas olika vid olika tidsåldrar och alltså inte är något 
absolut
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cc Per Flensburg

HUMANVETENSKAP

Inom humanvetenskaper handlar det inte om att förklara 
utan om att förstå. 
Man läser en text (i vid mening) och tolkar denna med 
inlevelse och förståelse, alltså skapande aktiviteter 
Ju mer man arbetar med texten, desto mer förstår man, 
desto fler möjliga tolkningar dyker upp 
Detta kallas för den hermeneutiska spiralen
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cc Per Flensburg

HERMNEUTISKA SPIRALEN
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Förståelse

Tolkning

Förståelse

Tolkning

Förståelse



KRITISK TEORI
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cc Per Flensburg

FRANKFURTERSKOLAN

Positivismen beskriver verkligheten som den var, och 
detta befintliga tillstånd anses naturligt och nödvändigt.  
Den passade utmärkt för den borgerliga klassen 
Den kritiska teorin var kritisk till den rådande 
ordningen, och fokuserade på möjligheten till 
förändring.  
Detta innebar ett aktivt ställningstagande för ett 
socialistiskt samhälle präglat av demokrati och med 
frigjorda samhällsmedborgare.
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cc Per Flensburg

KUNSKAPSINTRESSEN

Habermas tre kunskapsintressen: 
Det tekniska kunskapsintresset 
Det förstående kunskapsintresset 
Det frigörande kunskapsintresset
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KUHNS PARADIGMER
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cc Per Flensburg

PARADIGM

”Paradigm” betyder böjningsmönster och användes först 
vid tolkningen av döda havs rullarna (Bibelns urkunder) 
Beståndsdelar i ett paradigm (eg. böjningsmönster): 

 Klart formulerade lagar och teoretiska antaganden 
 Standardiserade metoder för att tillämpa lagarna 
 Instrument och avlyssningsmetoder 
 Allmänna metafysiska principer

�46



PARADIGM

FÖRPARA-
DIGMATISKT 

SKEDE

NORMALVETENSKAP

ANOMALIER

KRIS, 
PARADIGM-
SKIFTE

NORMALVETENSKAP

EX. KOPERNIKANSKA 
REVOLUTIONEN

ANOMALIER

KRIS, 
PARADIGM-
SKIFTE
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cc Per Flensburg

NORMALVETENSKAP

Är som att lägga pussel: Gäller bara att hitta rätta biten!
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cc Per Flensburg

MER OM NORMALVETENSKAP

Men det finns ingen möjlighet att exakt avgränsa vad som 
utgör ett paradigm!  
I forskarutbildningen blir den unge forskaren 
"socialiserad" in i normalvetenskapen 
Ho(a)n lär sig precis som en gesäll under en mästers 
överinseende, och precis som i gesällens fall blir en stor 
del av kunskapen "tyst". 
Ex: Identifikation med hjälp av nummer inom 
datavetenskapen!
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cc Per Flensburg

KRIS

Det finns alltid anomalier inom ett paradigm, men ibland 
är de särdeles elakartade och går inte att komma runt! 
Ex: Eterteorin, Kometer och Kalendern! 
Normalvetenskaperna känner sig illa till mods, allt fler av 
de grundläggande reglerna bryts, man börjar engagera 
sig i filosofiska och metafysiska diskussioner.  
Till råga på allt växer det upp ett nytt paradigm, som 
förklarar anomalierna bättre! 
Då är det KRIS!
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cc Per Flensburg

PARADIGM SOM VÄRLDSBILD

Kuhn menar att företrädare för olika paradigmer lever i olika 
världar. 
Ex: Förändringar på himlavalvet observerades först efter eller 
i samband med den kopernikanska revolutionen. 
Att byta paradigm är som att byta religion, det är inte gjort i en 
"hannavänning"!  
Argumenten i det ena paradigmet gäller inte i det andra, 
därför går det inte att argumentera logiskt över 
paradigmgränserna, man tror helt enkelt!  
Paradigmer är inkommensurabla!
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FEYERABEND
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cc Per Flensburg

FEYERABEND

Baserat på historiska studier av hur vetenskapliga 
framsteg egentligen gått till formulerade 1975 
Feyerabend sin berömda tes: ”Allt är tillåtet!”  
Det visade sig nämligen att alla stora framsteg hade skett 
när man totalt struntat i de befintliga metodreglerna!  
Alla metodologier har sina begränsningar och det enda 
som finns kvar är: "Allt är tillåtet".
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cc Per Flensburg

ALLT?

Feyerabend diskuterar hela tiden metodologi, dvs regler 
för teori- och program/paradigmval.  
I den meningen att forskare inte behöver känna sig 
bundna av metodologins regler är allt tillåtet.  
Å andra sidan har vi en sociologisk komponent, i det att 
det övriga vetenskapssamfundet har synpunkter på 
metoden (jfr t.e.x. Kopernicus, Galileo).  
Det som skiljer forskaren från "kufen" är den förres 
beredvillighet att ge alla teorier en fair chans!
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cc Per Flensburg

INKOMMENSURABILITET

Ibland är två teorier så olika att det inte är möjligt att 
formulera grundbegreppen i den andra teorins termer, man 
har helt enkelt inte samma språk.  
Därmed har man inga observationspåståenden gemensamma 
och alltså inget att tala om! De är inkommensurabla! 
Ändå kan de konfronteras genom att utsättas för samma 
situationer och behandla dem enligt resp teori.  
Vilken teori den enskilde forskaren väljer är enligt 
Feyerabend subjektivt.
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VETENSKAPSTEORETISKA PROBLEM
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INDUKTION
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cc Per Flensburg

VILKA KRAV STÄLLS PÅ INDUKTION?

1. Antalet observationspåståenden måste vara mycket 
stort 

2. Observationerna måste upprepas under en lång rad 
olika förutsättningar. 

3. Inget observationspåstående får strida mot den 
universella lagen som härletts.
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cc Per Flensburg

OKLARHETER

Vad menas med "mycket stort", "en lång rad olika förutsättningar"? 
Det finns exempel som ifrågasätter detta, t.ex. insikten att 
atombomber sprider enorm död och förintelse vid användandet.  
Den fanns där redan efter en sprängning.  
Efter hur många observationer vet vi att elden bränns 0m man sticker 
in handen i den?  
Och är det absolut säkert att vattnets kokpunkt inte hänger samman 
med Jupiters ställning? 
På medeltiden var man säker på att solen roterade kring jorden; på 
1600-talet var det tvärtom. Hur insåg man det?
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cc Per Flensburg

INDUKTIONENS RÄTTFÄRDIGANDE

1. Induktionsprincipen fungerade vid tillfälle a. 
2. Induktionsprincipen fungerade vid tillfälle b 
…. 
Ergo: Induktionsprincipen fungerar alltid 
Men detta är induktion och alltså cirkelresonemang!

Fast sista meningen är ju logisk och de andra påståendena 
rör verkligheten. Kan vi vara säkra på att logiska resonemang 

gäller i verkligheten? 
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cc Per Flensburg

SANNOLIKHET

Alla tidigare observationer visar att en fast kropp faller 
till marken så det förefaller sannolikt att så alltid sker.  
Induktionsprincipen kan dock inte försvaras på detta sätt 
eftersom den är en generell princip, inte någon som har 
med observationer att göra.  
Vi kan fortfarande inte bevisa induktion med induktion 
utan att gå i cirkel!
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cc Per Flensburg

MER SANNOLIKHET

Det universella påståendet hävdar något om ett oändligt 
antal situationer.  
De stödjande observationerna är dock ändliga. 
Sannolikheten att det universella påståendet är sant blir då 
(antal stödjande observationer)/(antal möjliga situationer) 
dvs ett ändligt tal dividerat med ett oändligt, dvs noll! 
Försöken att kringgå detta problem lär ha tillfört 
sannolikhetsteorin en hel del nytt, men annars i övrigt 
intet!
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cc Per Flensburg

LÖSNINGAR

1. Induktionen kan inte rättfärdigas rationellt 
=>Vetenskapen kan inte rationellt rättfärdigas 
(Hume). Den blir istället sociala sedvänjor. 

2. Induktionen är självklar, precis som att jorden var platt 
på medeltiden. 

3. Vetenskapen bygger inte på induktion. Ett annat 
förfarande är falsifikation (Popper)
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cc Per Flensburg

VÄSENTLIGHETER

Induktivismen ger inget grundlag för att skilja på 
väsentligheter och oväsentligheter eftersom det inte 
finns någon teori bakom, som hjälper oss att skilja på 
viktiga och oviktiga frågor. 
Induktion är också intimt förknippat med orsak-verkan 
Hur vet vi att fenomen A orsakar fenomen B? 
Jo, genom att observera att a alltid föregår B och att B 
alltid uppkommer efter A.
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cc Per Flensburg

ANVÄNDNING

I en del fall har dock induktivismen (eller en variant 
därav) sitt berättigande och det ar vid undersökningar 
där det inte finns någon före-gående teori och där man 
vill göra en explorativ undersökning i syfte att formulera 
teorier eller teorifragment.  
Detta är vanligt inom samhällsvetenskaperna.  
Man kan antingen utgå från vardagsspråket (oprecist) 
eller en annan befintlig teori (riskerar att studera 
oväsentligheter).
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ORSAK-VERKAN
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cc Per Flensburg

PROBLEM

Vad är det som gör att ett visst fenomen A, är orsak till 
ett annat fenomen B? A=>B 
A kommer alltid före B 
B kommer alltid efter A  
OM A förekommer => B förekommer 
OM B förekommer => A har hänt tidigare 
Är detta logik eller är det verklighet? 
Orsak-verkan sker i verkligheten, så det är verkligt.
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cc Per Flensburg

BRA FRÅGA!

Om A har medfört B 1000 ggr hur vet vi då att sker även 
den 1001? 
Det vet vi inte! Vi kan faktiskt inte vara säker på att solen 
går upp i morgon! 
 Orsak-Verkan är en omöjlighet! Det är en logisk 
relation, som berör verkligheten.  
Är det kanske en egen existensform? 
David Hume (1711-1776) kritiserade både induktion 
och orsak-verkan
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SANNING
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cc Per Flensburg

SANNING – TRE SORTER

1. Korrekt: stämmer med verkligheten. motsats: inkorrekt 
•Denna sanning är i grunden subjektiv 

2. Sant: Logisk sanning, motsats falskt 
•Denna är objektiv 

3. Rätt: Moraliskt och etiskt rätt, motsats FEL. 
•Beror på vilken etik vi använder oss av, dvs är subjektiv 

• Det enda vi kan objektivt uttala oss om är logisk sanning. 
• Hur hänger den ihop med de övriga? Är verkligheten 

logisk? Är etiken logisk?
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cc Per Flensburg

FÖRÄNDRING

Paramenides var en gammal grek  född 520/515, död 
omkring 460/455 f.Kr. 
Försokratiker och sofist, Hörde till den eleatiska skolan 
med bl.a. Xenophanes, Zenon från Elea, Melissos från 
Samos 
Han sa: Det som inte finns det finns inte och det som 
finns det finns! 
Framtiden finns inte! Samma med forntiden! Det finns 
bara nutid och ingen förändring är möjlig!
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cc Per Flensburg

INGEN FÖRÄNDRING???

Demokritos (460 - 370 f.Kr) hävdade att atomerna var 
eviga och oföränderliga 
Platon (427-347 f kr) sa att idéerna var eviga och 
oföränderliga 
Men föränderligheten ställde till problem! 
Vad gjorde Paramenides för fel?

 72



cc Per Flensburg

PARAMENIDES MISSTAG

Grundläggande misstaget var att han blandade ihop logik 
och verklighet. 
Om A = ”Det som finns” så sa han A=>A som ju är en 
truism 
Kännetecknande för sofisterna var att de var duktiga 
ordvrängare 
Men att de andra grekerna gick på det!
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cc Per Flensburg

HAR ANDRA GJORT SAMMA MISSTAG?

Ja, och det görs fortfarande! Filosofer har ett elände att 
skilja på korrekt, sant och rätt. 
Det reser också en annan fråga: Är verkligheten logisk? 
Men först ska vi se på logiken och dess sanning
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RUSSELS PARADOX

Det som står till höger 
om strecket är falskt

Det som står till vänster 
om strecket är sant
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cc Per Flensburg

HUR FÖRKLARAS DETTA?

Genom att en utsaga får inte referera till sig själv, inte ens 
indirekt! 
Jag tror också Russell fick ihop det med sanningsvärdet 
på något vis 
 Men i själva verket är det samma sammanblandning 
mellan logik och verklighet som Paramenides gjorde! 
Strecket hör till verkligheten!
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cc Per Flensburg

YTTERLIGARE ETT EXEMPEL

Tänk på ett tal mellan 0 och ett! 
Jag ska bevisa att ni inte tänkte på 0,5 
Det finns oändligt många tal mellan noll och ett 
Sannolikheten för att ni tänkte på just 0,5 är därför 1/∞ 
dvs. NOLL!
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cc Per Flensburg

VAD GÖR MAN FÖR FEL HÄR?

Faktiskt samma fel. Sannolikhetsberäkningar är logiska 
och slumpmässiga  
Men om man ber en person tänka på ett tal är inte detta 
slumpmässigt. Människor är inga slumptalsgeneratorer 
Det är också något som hänför sig till verkligheten 
Det verkar som om logiken inte riktigt gäller i 
verkligheten!
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REALISM & INSTRUMENTALISM

Realism: Vetenskapliga teorier beskriver världen såsom 
den är. 
Instrumentalism: Vetenskapliga teorier är bara 
fiktioner som används för att förklara observationer. 
Fysiken idag är rent instrumentell: Den bygger på 
matematiska modeller
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INSTRUMENTALISM

Vetenskapliga teorier är inget annat än regelsamlingar 
för att förbinda en uppsättning observerbara fenomen 
med en annan.  
Det finns en mkt skarp distinktion mellan observerade 
och teoretiska entiteter. Häremot kan invändas: 

1. Observationer är inte teorioberoende 
2. Teorier kan leda till nya förutsägelser 
3. Observationer är aldrig "rena", de är alltid utsatta 
för störningar, som förklaras utifrån någon teori.
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KORRESPONDENSTEORIN

En sats är sann om saker förhåller sig som satsen säger 
att de gör, 
i annat fall är den falsk 
Men detta förutsätter att verkligheten är logisk
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