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Paradigmskiften i samhällsvetenskap
Under perioden 1970-1990
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Exempel: Geocentrisk och heliocentrisk 
världsbild

✤ Under medeltiden trodde man på den Ptolemeiska bilden av världen där 
jorden var i centrum och planeterna och solen rörde sig kring den i 
koncentriska cirklar

✤ Men det gick inte att förklara planteras rörelse med denna enkla modell
✤ Speciellt Mars var besvärlig
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Skenbar rörelse: 
Kris! Anomali! Epicykel

Med epicykler försökte man lösa krisen

Det gick någorlunda, men inte helt
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Lösningen: Heliocentrisk världsbild

✤ 1543 utgav Nicholaus Kopernicus sin bok ”De revolutionibus orbium 
celesticum” där en världsbild med solen i mitten beskrevs

✤ Vi brukar anse detta som en revolution, men det var det inte alls.
✤ Koestler har i boken ”Sömngångarna” kritiserat denna uppfattning.
✤ Men Koestler missar astronomins uppgift på den tiden
✤ Enligt min mening var det Kepler som var den verklige revolutionären.
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Vad gör man då man går i pension?

✤ Sorterar sin frimärkssamling
✤ Odlar rosor
✤ Fortsätter forska inom Strömstads akademi
✤ Studerar ett nytt ämne, i mitt fall filosofi och idéhistoria
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C-uppsats i idéhistoria

✤ Min C-uppsats i idéhistoria handlar om ett paradigmskifte i informatik 
under tiden 1975-1985

✤ Forskarutbildningen i Lund startade 1977 med Janis Bubenko som professor
✤ Janis var positivist medan de flesta doktoranderna var interpretativister
✤ Under ungefär samma tidsrymd hände liknande saker i sociologi 

(Marxism), socialpsykologi och idéhistoria. 
✤ Kanske i flera andra ämnen också (etnologi, anestesi)
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Intressant fråga

✤ Kriserna handlade om alternativ till det positivistiska synsättet, mer 
partsstödjande och tydliga ställningstaganden.
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Varför hände det just då i just dessa ämnen?
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60-talets senare hälft

✤ En brytningstid inom både vetenskap och samhälle 
✤ Det var då den logiska positivismens idé om en enhetsvetenskap blev 

ifrågasatt, 
✤ Det var då vi hade studentrevolutionen -68 som ledde till en påtaglig, 

marxistisk dominans i delar av samhället och universiteten, 
✤ Det var då arbetarrörelsen krävde medinflytande och medbestämmande, 
✤ Det var då man frångick den Tayloristiska arbetsdelningen och 
✤ Det var då man började tvivla på teknikens otvetydiga frälsning.
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Men varför ju
st då???? 60-talets senare hälft

✤ Industrierna gick för fullt, 
✤ Tillväxten var hög, miljöproblem fanns inte och 

framtiden uppfattades ytterst ljus. 
✤ Det var då science fiction-genren blomstrade, man 

spekulerade kring atomdrivna bilar och flygplan 
och i framtidsvyerna åkte alla omkring i små 
personliga flygande kapslar, som höll sig flygande 
utan någon som helst hänsyn till aerodynamiska 
förhållanden och staden bestod av skyskrapor som 
försvann upp i molnen 

✤ Teknikens världsbild var objektiv, optimistisk och 
rationell
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Varför ändra ett 

vinnande koncept?
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Den logiska empirismens död

✤ Wittgenstein, Quine och Ayer kritiserade föreställningen om elementära 
satser och visade att sådana inte kan existera
✤ Quine, W.V.O. (1951), “Two Dogmas of Empiricism,” The Philosophical 

Review, 60, pp. 20–43 
✤ Quine, W.V.O. (1960) Word and object. Cambridge. MA- MIT Press.

✤ Hilbert, Tarski och Gödel visade att man inte kan bevisa ett axiomsystems                   
motsägelsefrihet inom systemet
✤ LUCAS, John R. Minds, machines and Gödel. Philosophy, 1961, 36.137: 

112-127.
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Revolutioner

✤ Protest mot Vietnam-kriget
✤ Radikala vänsterrörelser (RAF, Clarté, KFML(r), studentrevolutionen -68)
✤ Universitetens omorganisation, fasta studiegångar och centralstyrning 

(U-68, UKAS, PUKAS)
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Arbetslivet

✤ Löpande bandet ersattes av självstyrande grupper
✤ Medbestämmandelagen (1976)
✤ Datorer började användas on-line och därmed blev användningen viktig, 

inte bara funktionen
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Min fråga

✤ Men varför kom kritiken och revolutionerna just då? Allt gick ju som tåget, 
god ekonomi, ingen arbetslöshet, välfärden ökade, miljöproblemen var 
ännu inte upptäckta!

✤ Varför skedde det paradigmskiften inom så många vetenskaper under tiden 
1970-90?

✤ Jag har inget svar på den frågan…
✤ Ännu.
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Är det någon som har ett förslag?
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Maila det till per@flensburgs.se


