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Inledning
I flera år har jag arbetat som humanvetare bland naturvetare och
försökt upprätta en blandvetenskap - agrarhistoria. Föreliggande
skrift är tillkommen utifrån mina erfarenheter av verksamhet i
gränslandet mellan vetenskapens huvudkulturer, men den ingår
också i ett forskningsprojekt rörande makro-historiska tolkningar.1
En fråga jag ofta haft anledning att ställa mig är: varför föredrar
humanvetare att skriva böcker medan naturvetare meriterar sig
genom artiklar? Beror detta på att de arbetar med olika typer av
faktamaterial, eller beror det på att de utvecklat olika kulturer? Den
näraliggande frågan är: vad händer när naturvetarnas metod blir den
normerande? Blir det som att slå ihop handbollsallsvenskan och
fotbollsallsvenskan, men låta dem spela efter fotbollens regler. Hela
tiden drar handbollspelarna på sig ”hands”. Eller leder denna metafor
fel? Finns det så stora likheter att humaniora bara mår bra av att lära
sig av den framgångsrika naturvetenskapen? Jag argumenterar
genomgående i denna skrift för att de båda kulturerna måste närma
sig varandra men också för att de skall förbli olika.2
I det följande kommer humaniora och samhällsvetenskap att
sammanföras under beteckningen ”humanvetenskap”. Detta ställs
mot naturvetenskap. Studiet av människans medvetna tänkande och
handlande är humanvetenskapens kärna.3 Inom naturvetenskapen
finns då ”resten”, dvs. ”naturen”. På engelska motsvaras
humanvetenskap av ”human science”, som då inkluderar
”humanities” (eller ”liberal arts”) och ”social sciences”.

1

Arbetet är ett förarbete till en studie av historiefilosofi och världshistoria i ett
projekt delvis bekostat av Vetenskapsrådet, där huvudarbetet är Myrdal 2005b.
Texten har lästs och kommenterats av: Niklas Cserhalmi, Birgitta Svensson, Ingrid
Söderlind, Clas Tollin, Lars Östlund. En provversion av föreliggande text
publicerades våren 2005 till ett seminarium anordnat av Riksbankens
jublieumsfond och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare. I denna slutliga
version har bilaga 2 tillfogats och en del smärre rättelser gjorts.
2
Pläderingen för samgåendet bygger på några tal, vilka sedan publicerades. Det
första var vid min promovering 1994, publicerat i SvD 4/12 1994, det andra vid
KSLA:s högtidssammankomst 1996, publicerat i Förr och Nu 1996/2, och det
tredje vid doktorspromoveringen vid SLU 2000, publicerat i Sydsvenska
Dagbladet 19/6 2001. Kärnan i föreliggande text har publicerats i Axess 2005.
3
Häri inkluderas det ”omedvetna” eftersom detta betingas av det mänskliga
medvetna.
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Naturvetenskap kallas ofta bara ”science” istället för ”natural
sciences”.
Mot denna indelning kan man anföra att det mesta omkring oss
innehåller både naturvetenskap och humanvetenskap. En äldre
humanistisk-filosofisk uppfattning är att den omgivande naturen bara
är det vi kan uppfatta inom oss, och det finns ingenting att studera
utanför människans medvetande. En modern naturvetenskapligbiologisk uppfattning är att människans säregenhet kan ses som en
ren biologisk funktion. Båda dessa extremuppfattningar har i viss
mån rätt, och mellan dem utbreder sig en skala av modifieringar.
Trots denna sammanblandning har de flesta forskningsområden på
ett självklart sätt sorterat sig inom humanvetenskap eller
naturvetenskap.
Däremot finns en utbredd förvirring om vad som tillhör
samhällsvetenskap respektive humaniora, vilket är ett tecken på hur
svår den gränsdragningen är.

6

Samhällsvetenskap och matematik
Samhällsvetenskapen har intagit en mellanställning, och frågan är
om en tredelning är att föredra framför en tudelning. Jag tar upp
särskiljande aspekter, och ifrågasätter dem.
Man skulle, av namnet, kunna tro att samhällsvetenskap särskiljs
genom att syssla med kollektivet. Men när man studerar faktiskt
existerande indelningar är det svårt att hitta kollektivet/individen
som indelande princip. Inom samhällsvetenskap finns psykologin
som programmatiskt utgår från den enskilde, inom humaniora
historia som gärna haft statens utveckling som det centrala.4
En annan aspekt, som delvis följer av den förstnämnda, är att
samhällsvetenskapen skulle ha större samhällsrelevans, oavsett om
den sysslar med individ eller samhälle. Jag återkommer till detta
nedan under avsnittet om vetenskapens nytta, men kommer i stort
sett att avvisa denna skillnad.
En tredje indelningsgrund är att samhällsvetenskapen skulle
använda metoder som liknar de naturvetenskapliga, och då
framförallt mer matematik. Historiskt sett har detta varit en skillnad,
men idag förekommer kvantifiering i nästan alla ämnen.
Det finns en skillnad i sifferbehandling mellan å ena sidan den rena
matematiken, med dess krav på absolut abstrakt generaliserbarhet,
och å andra sidan statistiken som behandlar företeelser vilka varierar
i tid och rum på ett mera slumpmässigt sätt. Statistikens syfte är att
utvinna regelbundenheter ur dessa oregelbundenheter, den är alltid
det osäkras matematik.
Det är ingen tillfällighet att denna det osäkras matematik växer
fram ur studiet av människor, och då främst ur samhällsvetenskapen.
Vetenskapliga metoder för beräkningar av normalfördelning,
avvikelser
och
samband
utvecklades
under
1800-talet
(sannolikhetsberäkningar är äldre). Snart fick dessa metoder också
avgörande betydelse för studiet av naturen, och lyfte forskningen
inom ämnen som medicin och biologi.
Den
rena
matematiken
är
inte
applicerbar
inom
humanvetenskapen. Istället är det fysiken, astronomin och andra
naturvetenskapliga ämnen där man arbetar med säkra lagbundenheter
4

Människan är per definition en kollektiv varelse, individualiteten utformas inom
kollektivet. Redan därför är det nödvändigt att ta in aspekter som bryter en
inriktning mot kollektiv eller individ.
7

och precisa siffror som kunnat använda sig av denna matematik.
Inom delar av humanvetenskapen kan forskare bygga modeller (t.ex.
i humangeografi eller i psykologi) med ren matematik. Men dessa
modeller befinner sig på en hög abstraktionsnivå, och när de skall tas
ned till en existerande verklighet måste empirin alltid bestå av
statistiska kvantifieringar.
Ett annat användande av matermatik finns i de humanvetenskaper
som utvecklat ett formaliserat uttryckssätt där matematiska symboler
används, exempelvis i nationalekonomin. Detta kan ses som ett
ideografiskt språk, där symboler används för bestämda företeelser
eller samband. Försvaret för det formaliserade symbolspråket är att
det underlättar tänkandet. När proselyterna en gång skolats in
förbättras tankekoncentration och kommunikation mellan invigda.
(Den vackraste beskrivning av detta jag läst finns hos Herman
Hesse, i Glaspärlespelet.) Alla specialister, både vetenskapsmän och
sotare behöver ett språkbruk som inte förstås av utanförstående (och
det har också en avskärmande roll). Eftersom matematiken är det
renaste av dessa symbolspråk finns det en lockelse i att använda
dessa symboler, men detta innebär inte att man når fram till de
absoluta samband och lagbundenheter som den rena matematiken
kräver.
Användandet av statistik, och i viss utsträckning av övrig
matematik, är således inget som skiljer samhällsvetenskap från
humaniora. Om varken användandet av matematik eller
koncentrationen på samhället kan användas som gränsmarkörer för
samhällsvetenskap kanske man skall ge upp tanken på att finna en
logiskt hållbar indelning mellan samhällsvetenskap och humaniora.
Idéhistorikern Sven-Eric Liedman betraktar gränsen som en rent
administrativ företeelse vilken växt fram under 1900-talet.5
Anledningen till att jag för samman samhällsvetenskap och
humaniora under ”humanvetenskap” är dock inte i första hand att
gränsdragningen mellan dem är oklar. Istället är anledningen att jag
anser att studiet av människans medvetna tankar och handlingar är
den ”väsen-tliga” skillnaden; det som ger humanvetenskapen dess
väsen och skiljer den från naturvetenskap.
Detta sagt erkänner jag att klyvningen mellan humaniora och
samhällsvetenskap är motiverad. Att den förekommer visar att den
behövs. Det utmärkande för samhällsvetenskapen är en kombination
av samhällsanalys, samhällsrelevans och statistik. Men denna
5

8

Liedman 1977, s. 210. Jämför Sörlin 2004 2 s. 342.

gränsdragning är underordnad den mellan humanvetenskap och
naturvetenskap.

Om matematik
Jag skall dröja något vid matematiken innan jag går vidare, eftersom
denna delvis ligger utanför, eller snarare under, de båda kulturerna.
Ett problem, särskilt inom humaniora, handlar om en oförståelse för,
nästan rädsla inför, matematik. Det är en orättvis generalisering att
de som inte klarade matematiken i skolan blev humanister och de
som hade läs- och skrivsvårigheter blev naturvetare. Men vi bör
tänka över de invändningar som beror på att vi har större eller
mindre anlag för olika delar av informationshanteringen.
Angreppen mot statistiken som sådan kommer oftast från rena
humanister och går ut på att siffror förblindar och skär bort. Men
detta är en självklarhet, och i princip skiljer sig denna förenkling inte
från verbala försök till typologier eller sammanfattningar.
Ingen seriös användare påstår att statistiska beräkningar levererar
den slutgiltiga sanningen. Naturligtvis finns en tendens att tala om
det beräkningsbara som det förklaringsbara, att leta på den fläck i
mörkret som är upplyst. Att det sker övertramp är självklart, det
ligger i den vetenskapliga specialiseringens och diskussionens natur.
Oreflekterat användandet av BNP-beräkningar i samhällsdebatten är
ett iögonfallande exempel. Denna fara för missbruk ligger i alla
studier som generaliserar mänsklig verksamhet.
Ibland får man en känsla av att statistikens kritiker inte förmår läsa
statistik, de ryggar tillbaka inför en tabell som vore den en
myndighetsblankett utformad för att vara obegriplig. God statistik
skall göras och läsas som poesi i bunden form.6 Långsamt skall man
följa raderna och kolumnerna för att hitta den avgörande brytpunkten
eller det gradvisa förloppet (tabeller som inte ger detta skall bort
eller omarbetas). Därefter skall man ta till sig det approximativa och
det mänskliga bakom dessa siffror.
Liksom filosofin kan matematiken användas inom hela
vetenskapen (det finns givetvis också en matematisk filosofi, och
tvärtom). I Nationalencyklopediens uppslagsord om ”matematik”
deklareras att den rena matematiken inte skall betraktas som
sifferhantering, utan som den mest abstrakta och generaliseringsbara
kunskapen. Den har egentligen ingenting med verkligheten att göra,
6

En liknande skönhets-metafor kan göras om annan matematik, och görs ofta,
men är inte aktuell för humanvetenskap utan bara för naturvetenskap.
9

och man anar en matematikernas tvekan inför att beblanda sig med
fysikernas hantering av ren matematik i den av tillfälligheter
kontaminerade verklighetens värld. Inställningen är beundransvärd,
ja sublim – och i enlighet med människans dubbelnatur är
matematiken samtidigt den mest praktiska av alla vetenskaper: vi
skulle inte klara oss en dag utan den.
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Metod och forskningsläge
En genomgång av olika metoder, och motivering av mitt val av
metod, blir också en forskningsöversikt. Jag vill visa att den
jämförelse som här presenteras inte har någon motsvarighet i
litteratur jag känner till. Det är andra frågor än hantverkets
utformning och hur detta styrt kulturen som har diskuterats när
naturvetenskap och humanvetenskap ställts emot varandra.
Jag är i första hand intresserad av strukturella skillnader och är
medveten om att det finns ett otal varianter. Inget ämne och ingen
forskare kommer att tillfullo känna igen sig, men jag kommer inte att
argumentera särskilt utförligt mot det som i antropologin kallas
”Bongo-Bongo-argumentet”, och som kan användas mot all
generaliserande framställning: ”Jaha, men hos Bongo-Bongo
stammen gör man på ett annat sätt”.7 Jag kommer nedan att ta upp
t.ex. kvantitativ sociologi eller nationalekonomi i humanvetenskap,
naturalhistoria i naturvetenskap, samtidigt som jag låter idealtypen
stå i centrum.
Det finns i princip tre huvudmetoder för humanvetenskaplig
forskning: noggrann analys av texter (och andra källor som föremål,
bilder); statistisk hantering av massdata; egen observation (t.ex.
intervjuer). Dessa tre metoder går över i varandra.
Textanalys skulle kunna genomföras som en jämförelse mellan
metodböcker i naturvetenskap respektive i humanvetenskapliga
ämnena. Jag har läst böcker av båda slagen, och de ligger till grund
för min beskrivning, men att genomföra en verklig undersökning
ligger utanför de tämligen begränsade målsättningar jag har här.
Säkerligen skulle siffror kunna sättas på några av de skillnader jag
diskuterar, och därigenom fördjupa förståelsen. En förebild är den
franske antropologen och sociologen Pierre Bourdieu, som har
kaskader av siffror i sina undersökningar av franska akademiker.
Han erkänner dock att han använder egna erfarenheter, och har till
och med beskrivit den berömda boken Homo Academicus från 1984
som en slags självbiografi.8 Hans undersökningar handlar om hur

7
8

Lewellen 2003, s. 15.
Bourdieu 1992, s. 104.
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status byggs i upp dessa strukturer, och han är mindre intresserad av
att jämföra humanvetenskap med naturvetenskap.9
Istället för att leta upp sådana statistiska undersökningar (eller göra
dem själv) har jag postulerat skillnader och sammanfogat dem till en
slags idealtyper, enligt den modell som utvecklades av sociologen
Max Weber. Han menade att man visserligen kan ta upp statistiska
genomsnitt, men för den teoretiska differentieringen är det
nödvändigt att skapa ”orealistiska” idealtyper. Weber skriver:10
”Men då man i sociologin refererar till ”typiska fall” avses, om
inte annat sägs, alltid idealtypen, som i sin tur kan vara antingen
rationell eller irrationell, men i de flesta fall (i den
nationalekonomiska teorin t.ex., alltid) är rationell. Hur än
förhåller sig med detta har den alltid konstruerats med syfte att
vara meningsadekvat.
Man måste alltid vara klar över att det inom sociologin kan
konstrueras ”genomsnitt” och följaktligen ”genomsnittstyper”
något så när entydigt endast då det gäller gradskillnader mellan
kvalitativt sett likartat meningsfullt beteende. Detta förekommer
men i flertalet fall är de historiskt eller sociologiskt relevanta
handlandet påverkat av kvalitativt heterogena motiv, varför man
inte kan konstruera ett ”genomsnitt” i egentlig mening.”

Deltagande, erfarenhet och observation
För att konstruera idealtyper har jag använt en metod som ligger nära
den som antropologer och etnologer kallar deltagande observation.
Under senare år har det i Sverige utvecklats en hel genre där
etnologer studerat sina kollegor. Ett sammanfattande bidrag, av Billy
Ehn och Orvar Löfgren, innehåller en rad intressanta och lustiga
iakttagelser. Som universitetslärare ler man ofta igenkännande, inte
minst när konkurrens och avundsjuka beskrivs.11
Men dessa forskare ställer sällan de frågor som jag är intresserad
av, och i de fall de gör detta accepteras ofta den förhärskande sidans
tolkning. Exempelvis i en undersökning där ”innovativa”
forskningsmiljöer jämförs med ”stagnerande”. De innovativa sägs
9

Bourdieu 1996, se dock s. 148-149 där han konstaterar att naturvetenskapen
etablerat sig som den ledande vetenskapsgrenen och presenterar en figur, med två
boxar som griper över varandra för att visa vetenskapsgrenarnas statusskillnader.
10
Weber 1983, s. 15.
11
Ehn & Löfgren 2004, med en ganska fullständig referenslista till denna
forskningsgenre.
12

utmärkas av disciplinerad individualism under kollektivet, där alla
forskarstuderande sysslar med samma sak som professorn och
anpassar sig till organisationens mål och arbetsformer. Dessutom
umgås alla forskare på fritiden så att den gemenskap som etableras
ger gruppen mod att ifrågasätta etablerade sanningar. De
”stagnerande” utmärks istället av att doktoranderna själva väljer
ämnen, toleransen för olikhet är stor. Dessutom finns interna
motsättningar,12 som tydligen inte finns när alla är tvungna att
underordna sig professorn och kollektivet. Det som här beskrivs som
”innovativt” är i hög grad det naturvetenskapliga idealet för en
forskargrupp.
Detta accepterande av den dominerande uppfattningen präglar inte
hela boken. Orvar Löfgren beskriver exempelvis hur
vetenskapskulturerna missförstår och nästan föraktar varandra:13
”´Bara en konventionell sammanläggningsvolym´ säger den ena
parten /humanvetaren/. ´Bara en mångordig svensk bok som aldrig
vågar sig ut på den internationella arenan´, hävdar den andra”.
Jag kan dock inte hävda att jag använt deltagande observation,
eftersom texten inte är resultatet av en undersökning, där jag som
”humanvetar-antropolog” begivit mig in bland ”naturvetarinfödingarna”. De pappershögar av anteckningar och PM jag har
sparade om universitetets verksamhet rör mitt eget deltagande i
arbete och diskussion (som en inföding bland andra). Jag har således
inte fört hemliga anteckningar om mina kollegor, jag har inte gått in
i olika aktiviteter för att ”observera”. Några enstaka gånger har jag
skrivit längre mera reflekterande texter rörande verksamheten, men
då som deltagare i diskussionen.14
Metoden skulle snarare kunna kallas erfarenhetsbaserad.15 Det som
givit verklig insikt i den andra kulturen, för mig naturvetenskapens,
är de senaste elva åren då jag varit verksam som professor i
agrarhistoria på Sveriges lantbruksuniversitet.
Mer än hälften av denna tid har jag suttit i fakultetsnämnden för
den
största
fakulteten
och
läst
promemorior
och
ansökningshandlingar. Jag har haft samarbetsprojekt tillsammans
12

Ehn & Löfgren 2004, s. 142-143.
Ehn & Löfgren 2004, s. 110-111.
14
Den viktigaste är en skrift jag gjorde tillsammans med dåvarande dekanus Britta
Fagerberg och med resten av fakultetsnämnden: Fagerberg, Myrdal, m.fl. 2000.
Skriften la fram en strategi för svensk lantbruksforskning.
15
Möjligen kan det ha haft någon betydelse för mitt val att bli agrarhistoriker att
jag i gymnasiet var naturvetare.
13
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med naturvetare och hälften av doktoranderna i agrarhistoria är
naturvetare.16 Diskussioner har tjänat som ögonöppnare, där vad som
förefaller självklart i den egna eller den andra kulturen inte är det.
Denna erfarenhetsbaserade observation ansluter i viss mån till den
som ofta används av amerikanska universitetsforskare. Dessa är dock
mer intresserade av hur man styr ett universitet än av att jämföra
humanvetenskap och naturvetenskap. Föregångsmannen Clark Kerr
skriver: ”social sciences and humanities may find their particular
role in helping to define good as well as true and ad wisdom to
truth”.17 Här finner vi ett exempel på detta manualliknande skrivsätt,
där bara en för hela universitetet “nyttig” aspekt framhävs. Ibland
ger dessa forskare mera inträngande beskrivningar, och ett exempel
är den amerikanske universitetsforskaren Burton Clark som skrivit:18
”A rudimentary example can be offered in a simplified contrast
between physics and history. In physics, advanced students are
commonly assigned topics by mentors; in history, such students
freely select their own topic. In physics, the graduate students
involved in research, even at the level of the doctoral dissertation,
work on a piece of a large project; in history, student work on their
own holistic project. In physics, young scholars-to-be publish
articles, often jointly authored; in history, they attempt to write
books. The one is interested in scientific objectivity; the other in
the power of individual interpretation.
In general, research-centered professors need graduate students.
But that need is much more compelling in science and engineering
where laboratories and projects have to be staffed with several
levels of expert personnel. Advanced students are needed and are
utilised as research assistants. This need to bring students to the
bench is an important force to the integration of research with
teaching and study. In contrast, professors of history are likely to
work on their own studies while their graduate students quite
16

Normalt, i varje fall inom humanvetenskapen, måste en student ha läst ett och ett
halvt år och helst två år inom det ämne där han eller hon skall doktorera. Inom det
lilla ämnet agrarhistoria finns inte en så lång grundutbildning, och vi kan därför
anta studenter med olika ämnesbakgrund till doktorandutbildning, förutsatt att de
läst någon agrarhistoria. Programmatiskt väljs då hälften från naturvetenskap och
hälften från humanvetenskap, vilket också skapar en god diskussion inom
doktorandgruppen.
17
Kerr 1963, s. 124, han gav sedan ut en ny upplaga där han modifierade sin
ursprungliga tes om ett vittomfattande ”multiuniversity”.
18
Clark 1991, s. 110.
14

separately and individually work on theirs, with perhaps some
coming together in a seminar or two and in personal interaction of
dissertation supervision.”
Det som här beskrivs som det naturvetenskapliga idealet, med en
grupp som arbetar nära tillsammans. Den liknar de ”innovativa”
miljöerna som etnologerna pekat ut. Clark tillägger att i humaniora
finns det en parallell till dessa miljöer genom att det upprättas
patron-klientkluster, där professorer och deras elever skapar
teoretiska och metodiska skolor. Sådana kluster tenderar att kollapsa,
när den sammanhållande figuren försvunnit. Detta är i sig ingen
nackdel, utan en given del av forskningens förlopp, men denna typ
av täta gruppbildningar dominerar inte inom humanvetenskapen.

15

Observation
Att vetenskapens två huvudgrenar, naturvetenskap å ena sidan och
humanvetenskap å den andra, beskrivs som två kulturer definierar
utövarna inför sig själva, inför varandra och inför samhällets
medborgare som helhet. Redan genom att tala om ”kulturer” ställs
den fråga som är central i min framställning: rör det sig om
skillnader betingade av traditioner eller betingade av olika
forskningsområden?
En mycket vanlig metafor för att beskriva vetenskapssamhället är
att tala om olika ”stammar” som möts. Denna metafor kan ibland tas
väl långt, på gränsen till det löjliga.19 Jag vill begränsa liknelsen till
förutsättningarnas betydelse gentemot traditionens, och man skulle
kunna jämföra med en forskning om i vilken mån den stam som
lever i höglandets berg skiljer sig från grannstammen som lever nere
i låglandets träskområde. Beror skillnader på naturomgivning eller
på de historiska traditionerna?
Skillnaderna finns på flera nivåer och jag tar min utgångspunkt i
det humanvetenskapliga:
Forskaren själv. Som människor är vi enormt intresserade av
människor, vilket kan motivera undersökningar ned till den enskilda
individen (t.ex. en författare) eller det enskilda kollektivet (t.ex. ett
företag). Varje studium av människan styrs dessutom av värderingar
om mänsklig verksamhet. Detta intresse för den egna arten gynnar
och påverkar inte bara humanvetenskapen utan också stora delar av
naturvetenskapen, exempelvis medicin.
Datainsamling. Studiet av människan som kulturvarelse sker med
hjälp av källor som skapats av människor.20 Oavsett om det rör sig
om statistik, intervjuer, texter eller bilder är allt tillkommet som ett
resultat av medvetna eller omedvetna avsikter. Registrering är därför
19

Se t.ex. Hazard Adams bok The academic tribes från 1976. Jämför Brante 1984 s.
34 för ett mera seriöst användande av metaforen.
20
Jämför Sörlin 1994, s. 224 som menar att ”kontextberoende” forskning leder till
monografier som skrivs av en författare. Kontexten är arkivmaterial och texter
som ”fordrar en personlig tillägnelse”. Detta är synpunkter som delvis ligger nära
föreliggande skrift. Sörlin, som övergår, s. 225-226, till att diskutera hur skrivande
på det egna språket kan begränsad konkurrens och kvalitet. Båda påståendena kan
vara sanna och inneslutna i varandra. Bearbetning av kulturmaterial sker bäst på
det egna språket, men en sammanfattning bör föras ut och får då ett delvis
förändrat innehåll i relation till andra läsare.
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förvriden genom förmedling. Dessutom är forskaren själv en aktör
(vilket dock även gäller naturvetenskaplig observation).
Studieobjektet. Människans handlande leder till mera komplexa
eller oförutsägbara resultat än någon annan levande varelses
handlande. Detta innebär inte att det skulle vara svårare eller mera
berömvärt att studera människans beteende.
I studiet av den komplexa naturen finns en lika hög svårighetsgrad
men av annan karaktär. Man kan tänka på den klassiska skämtbilden
av naturvetaren framför svarta tavlan, som är fylld av obegripliga
formler. Denna bild är i stort sett korrekt; så ser det ofta ut. Det
komplicerade i studiet av människan ligger i att hon inte kan fångas
enbart med dessa komplicerade matematiska formler. Orsaken är att
de studerade objekten inom naturvetenskap aldrig har ett mänskligt
medvetande. Jag bortser från invändningar om att ”hundar kan också
tänka och känna”. Den som påstår detta visar bara att han eller hon
inte satt sig in i människornas och det mänskliga samhällets sätt att
fungera.22
Naturvetaren har också annorlunda förutsättningar i själva studien.
Forskaren själv står utanför objektet. Datainsamlingen sker genom
observation och experiment. Dessa utförs av människor men resultaten
är inte är utsatta för samma sorts påverkan och förvridning som det
humanvetenskapliga källmaterialet. Människor kan förvisso utsättas
för experiment, mer eller mindre skyddade av etiska överväganden.
Men i den mån dessa inte är rent medicinska kommer de människor
som är utsatta för experimentet att interagera vilket påverkar
experimentet.23 Även i ”experimentet” finns således de för
humanvetenskaperna utmärkande källkritiska problemen, där alla
resultat förvrids genom att inte bara forskaren utan också
studieobjekten har eller hade intentioner.

22

Som konstaterande blir det däremot av intresse, genom att det ställer frågan om på
vilket sätt andra däggdjur tänker och hur detta visar säregenheten med det mänskliga
tänkandet.
23
Detta är en av Johan Asplunds huvudteser i en rad kritiska studier om socialpsykologi, se t.ex. Asplund 1987.
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Hantverket
Jag skall börja min analys med vetenskapens hantverk:
datainsamling, skrivande, läsande, avgränsningar, etc. Detta beror
delvis på att detta hantverk är tydligt observerbart, delvis på att det
ofta underskattas när skillnaderna diskuteras. Istället brukar
diskussionen koncentrera sig på skillnader i den teoretiska kärnan,
skillnader som är betydligt svårare att identifiera – och som inte
självklart alltid är de mest avgörande.
Det finns element bestämda av vetenskapskultur, respektive av
skilda forskningsobjekt redan i det vetenskapliga hantverket, som
inte skall underskattas. I själva verket är detta det som ger skelettet i
de två kulturerna, vilket märks inte minst när de möts och kämpar
om tolkningsföreträdet, då kampen i första hand rör hantverket.
Vilket är det korrekta sättet att publicera sig, hur skall undervisning
bedrivas och premieras? I striden och samgåendet mellan
naturvetenskap och humanvetenskap kommer kampen om de
övergripande teorierna att i huvudsak tillhöra ett senare skede av
samgåendet (vissa förpostfäktningar försiggår).
Beskrivningen av utanverket gäller idag och den del av
universitetsvärlden som jag har utsikt över. I tabeller och figurer
nedan beskriver jag två idealtyper, en naturvetenskap som samlar sitt
faktamaterial genom olika typer av experiment, och en
humanvetenskap som arbetar med datamaterial, så kallade källor,
som skapats av människor. I särskild hög grad gäller beskrivningen
av humanvetenskaperna ett litet språkområde som det svenska, där
humanvetare ofta studerar något med anknytning till det egna landet,
i denna text: Sverige.

Några skillnader ställs upp
Jag är väl medveten om att skillnaderna i tabell 1 har spetsats till.
Några humanvetenskaper har en publiceringstradition som liknar den
naturvetenskapliga (exempelvis nationalekonomi och filosofi), och
bland naturvetenskapen har den starka inriktningen på internationell
publicering i tidskriftsartiklar inte alltid varit lika dominerande som
idag. Exempelvis gjordes biologer tidigare taxonomisk forskning,
vilken publicerades som monografier.
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Tabell 1. Några element som skiljer i skrivande och publicering
Naturvetenskap
På engelska
Artiklar
Formelartat språk, komprimerat
Siffror bärande
Strikt disposition: IMRAD
Strikt avgränsat ämne
Noter i parantes: Harvardsystemet
Litt-listor med artiklars sidor
Värdering: antal ref-artiklar
Samma tema i ett antal artiklar
Likartade ämnen över hela världen
Hård konkurrens, risk för ”stöld”

Humanvetenskap
På svenska
Böcker-monografier
Språket ett verktyg, varierat språk
Siffror (om än ofta viktiga) underordnade text
Fri disposition
Flytande gränser och utvikningar
Fotnoter eller slutnoter
Långa litt-listor, artiklar sidomfattning anges ej
Värdering: antal böcker, tyngd och storlek
Upprepning av samma tema inte uppskattat
Undersökning regionalt särartad
Möjlighet att ”boka” ett ämne

Som redan påpekats är slutresultatet, publiceringsformen, en
fixpunkt i beskrivningen eftersom denna påverkar hela processen. En
avhandling skriven som en monografi måste handledas annorlunda än
en sammanläggningsavhandling. Detta påverkar tidsplanering,
disposition, avgränsning, seminarier, osv. Avsikten är dock inte att
utpeka en modell som ”bättre” än den andra, endast att försöka förstå
varför det finns två olika modeller.
I utformandet av vetenskaplig text skriver naturvetare på engelska,
vår tids lingua franca. De skriver kort och koncentrerat, ofta med ett
formelartat språk. Det finns ingen ambition att skriva litterärt.24
Litteraturlistorna anger sidhänvisningar, att artikeln omfattar
sidorna x-x, eftersom de hänvisar till tjocka tidskriftsvolymer med
korta artiklar som eljest skulle vara svåra att hitta. Dispositionen är
som regel strikt, enligt IMRAD, som uttolkas: Introduction, Method,
Results, and (ibland Analysis), Discussion. (På svenska är den
vedertagna översättningen: inledning, material och metod, resultat,
analys, diskussion). Detta ingår i det formaliserade skrivandet vilket
påverkar läsandet. Uppställning gör det lätt att hitta i artiklarna och
jämföra med andra artiklar – vad är nytt, vilken metod har använts?
Humanvetare skriver oftare böcker på svenska, de varierar språket
och ser språket i sig som ett verktyg. Tankar och idéer framkommer
ofta tydligt först i själva skrivprocessen, då formuleringar vänds och
vrids. Utvikningar och långa redogörelser är legio, och detta
återverkar också notapparaten, där humanvetaren hellre väljer
fotnoter eller slutnoter som kan inkludera ytterligare långa
24

Artiklar kallas ibland ”pek”, vilket naturvetare skämtsamt och med klädsam
självironi uttyder som ”pekoral”. På engelska och svengelska kallas de ”paper”.
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utläggningar.25 Detta betyder också att fotnoterna kan vara mycket
läsvärda, ibland bubblar de av spetsiga formuleringar och kritiska
omdömen, som inte fått plats i den mera städade huvudtexten.
Dispositionen är relativt fri, även om den gamla retorikens
inledning-avhandling-avslutning lever kvar som en undermedveten
mall. Metodbeskrivning och källkritik får visserligen egna avsnitt i
början av dispositionen, men återkommer sedan gång på gång i
texten som integrerade delar av diskussion och tolkning.
Dessa skillnader i publicering och forskning samverkar med
skillnader i läsning och undervisning och med teoribildning.
Även här kan några kommentarer göras. Att naturvetare läser färre
sidor beror på att texterna är koncentrerade och därför kräver en
noggrann läsning. Humanvetare är vana vid att långa partier av
texten är transportsträckor, med hänsyn till den avsikt de för tillfället
har i sin läsning. Andra gånger kan dessa transportsträckor bli själva
huvudsaken – en vid första läsningen helt förbisedd lång not kan vid
andra läsningen tilldra sig huvudintresset, eftersom läsaren då följer
en annan tråd.26 Till frågan om nyttoideal, och vilken sorts nytta som
avses, återkommer jag nedan.

Tabell 2. Några element som skiljer i läsande och undervisning
Naturvetenskap
Få sidor i kurserna
Alltid noggrann läsning
Ej bred läsning på doktorsnivå
Mycket undervisning
Föreläsningar, handledning
Skrifter snabbt inaktuella
”Nytto”-ideal dominerar
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Humanvetenskap
Många sidor, t.ex. 300 sidor per poäng (vecka)
Läsning i olika hastigheter, ofta översiktlig läsning
Läsning utanför avhandlingsämnet uppmuntras
Lite undervisning, ofta i stora grupper
Oftast läsning ensam
Även äldre litteratur kan ibland användas
Bildnings-ideal dominerar

Ytterst återgår detta på den medeltida handskriftens glossor, som ibland kunde
utvecklas till parallelltexter, ibland i flera lager utanpå den ursprungliga, centrala
texten. Ett intressant förhållande med många och komplicerade fotnoter är att man
därmed närmar sig det mänskliga, vindlande sättet att tänka med flera parallella
tankar i olika nivåer. Texten blir lättare att formulera men svårare att läsa, precis som
James Joyce texter ligger nära det inre tänkandet, och därför är svårlästa. Detta
förhållande är också förklaringen till att humanister älskar fotnoter, och förläggare
hatar dem.
26
Därför, säger petimätern, skall man aldrig stryka under med iögonfallande färg vid
läsning av humanvetenskapliga böcker, vid nästa läsning kommer dessa
understrykningar mer att störa än hjälpa, just för att man ser eller letar efter andra
saker då.
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Dessa uppräknade skillnader hänger ihop. Jag skall nedan ta upp
tre sådana kedjor av samband och kallar dem ämneskedjan,
avgränsningskedjan och nyttokedjan. Jag skall beskriva dem i
figurer, och detta är inte flödesscheman, det är inte olika vägar att nå
ett mål. De skall ses som hela bilder av något samtidigt. Anledning
till att jag satt ut pilar med riktning är att jag vill antyda
orsakssamband. Jag skall dessutom senare i texten försöka vända
pilarna i motsatt riktning.
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Att välja och presentera ett ämne – ämneskedjan
I de figurer som följer kommer jag att räkna upp fler element och
samband än vad jag sedan i texten kommenterar. Detta är ett brott
mot den gamla humanvetenskapliga regeln att läsaren aldrig skall
behöva titta på figurerna, allt finns förklarat i texten. Det kan således
löna sig att följa pilarna med ögat (eller fingret) för att förstå (och
kritisera) de två idealtyper som jag här presenterar. I texten tas
aspekter upp som inte framträder i figurerna, och en blick på
diagrammen ger därför bara en del av innehållet.
För varje tema kommer jag först att visa ”naturvetar-kedjan”, och
därefter ”humanvetar-kedjan” av samband mellan olika element. Att
dessa figurer är skisser som kan byggas ut eller renskalas, och att de
inte är i sin helhet applicerbara på varje ämne inom naturvetenskap
respektive humanvetenskap behöver knappast påpekas ytterligare.
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Likartade ämnen över världen
Konkurrens

Inga ”bokningar”, risk för stöld
Snabbhet

Publ. på engelska ”as a second language”
Artikelform komprimerad text
Formelartat språk:
siffror betonas
Fast disposition;
strikt avgränsning;
noter i parantes
Artiklar premieras
antal + ”impact”
Samma tema i flera artiklar
Flera författare per artikel
Figur 1. Ämneskedjan (naturvetenskap).
Kommentar: Här visas det av studieobjektet påverkade inflytandet, om man
istället skulle visa vetenskapskulturens inflytande skulle pilarna vändas.

En naturvetare konkurrerar med andra forskare som studerar nästan
exakt samma företeelser runt om i världen. En ko mjölkar ungefär på
samma sätt i Australien som i Sverige. Dessutom medför de stora
resursmängderna inom naturvetenskapen kopplat till den hårda
avgränsningen och existensen av en forskningsfront att det oftast
finns många som arbetar med samma sak.
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Säregna källmaterial
Säregna ämnen

Moralisk ”bokning”
av ämnen

Kan hålla på länge:
ensamförfattare

Samlar material till stora volymer

Publ. påsvenska

Språket som verktyg,
metaforer Begreppsdiskussioner

Presentation av källor Utförlig källdiskussion
Värderar stora volymer Skriver tjocka böcker
Figur 2. Ämneskedjan (humanvetenskap).
Kommentar: Här visas det av studieobjektet påverkade inflytandet, om man
istället skulle visa vetenskapskulturens inflytande skulle pilarna vändas.

Humanisten kan vara ganska ensam om sitt ämne. Den som
studerar torpare i Södermanland behöver inte befara att det finns
någon eller några som håller på med just detta på något annat
universitet i ett land långt borta, som han eller hon inte känner till.
Detta får konsekvenser för publiceringen. Humanistens säregna
ämne medför att han eller hon kan ”boka” ämnet. Ingen annan
humanist i närområdet antas hålla på med just detta. Förvisso kan det
finnas någon som forskar om småbrukare i Australien, men denna
forskares resultat ersätter inte den svenske torpforskarens resultat när
de publiceras eftersom australiska småbrukare och sörmländska
torpare är helt olika (jämfört med australiska kor och svenska kor
som är rätt lika).27
I botten på denna skillnad ligger den ovan nämnda komplexitet och
variation som ger den mänskliga kulturen dess säregenhet (dessutom
att vi är besatta av vår egen art i alla dess särskildheter). Det
27

Däremot kan naturligtvis småbrukarforskare från alla världens hörn mötas och
berika varandras forskning, vilket också sker på konferenser och i forskarutbyte.
Lyckan i att finna en besatthets-artfrände är lika stor för humanvetare som för
naturvetare: äntligen någon att diskutera träplogvändskivans fastsättning med!
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medvetna handlandet skapar en variationsrikedom och en
oförutsägbarhet som kräver detaljredovisning.
Undantag finns. Även i naturvetenskapen kan bokning förekomma.
Om en insektforskare vet att någon kollega håller på med en speciell
typ av skalbaggar undviker han oftast att kasta sig över just denna
art. Är det mycket pengar i ett område kommer forskare inte bara i
ett naturvetenskapligt forskningsområde som cancerforskning utan
också i ett humanvetenskapligt som t.ex. holocaust, att strunta i
bokning.
Språkområdets storlek har betydelse. Anglosaxiska humanvetare har
länge levt med hög konkurrens där ett oöverskådligt antal sysslar med
exempelvis Beowulf eller Shakespeare och någon ”bokning” av
ämnen inte är möjlig på samma sätt som i Sverige. Därför måste
litteraturvetare i USA ofta publicera snabbt i artiklar. Trots detta lever
idealet kvar om att publicera sina resultat i genomarbetade
monografier, eftersom monografin har en rad fördelar för
humanvetaren.

Presentation och redovisning
Humanvetenskapen är ofta närmast besatt av faktamaterialet:
historikerns ”källor”, dvs. all kunskaps ursprung; eller arkeologens
”fynd”, dvs. de fragment som utgrävningar ger och från vilka en
gången verklighet rekonstrueras. I en lång text kan faktamaterialets
alla problem beskrivas i detalj, eftersom varje faktauppgift kan vara
förvriden på sitt speciella sätt. Det krävs då väldiga mängder text,
hundratals sidor, för att undersökningen skall kunna presenteras så
att den kan kontrolleras av andra forskare – dvs. dessa forskare skall
i princip kunna återvända till samma källor och göra om
undersökningen (vilket också regelmässig sker t.ex. vid
disputationer). I en del samhällsvetenskaper, t.ex. kvantitativ
sociologi, kan det dock finnas en stor tillit till de databaser som
används och man lägger inte mycket text på att diskutera källkritik.
Här ligger ett av tvärvetenskapens stora problem. Humanvetaren
kräver att materialredovisningen är omfattande, för att den skall
kunna kontrolleras. Detta tillåter inte naturvetarnas koncentrerade
artikelskrivande. Alltså publiceras naturvetenskapliga artiklar med
humanvetenskapligt källmaterial, exempelvis rekonstruktioner av
kulturlandskap, där humanvetaren är synnerligen missnöjd med att
inte datamaterialet redovisas på ett genomskinligt sätt.
Eftersom både begreppsbildning och faktamaterial är svårfångade
måste humanvetarna använda språket som verktyg, vilket underlättas
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om man skriver på det egna språket. Den som skriver på ett
andraspråk kommer inte att kunna uttrycka sina tankegångar så
precist och varierat som han eller hon kan på det egna språket.28
Man kan dock resonera om huruvida den förenkling som följer av
publicering på engelska ibland kan vara en fördel. På liknande sätt
som popularisering framhäver kärnan i ett resonemang kan det ske
en koncentration och rensning i publicering på engelska.29 Även
referensramen kan behöva förändras.
Språkets centrala roll och den detaljerade faktaredovisningen
bidrar till att humanvetare ofta arbetar länge med sin text. Tidigare
kunde doktorander hålla på i åratal, men detta är av ekonomiska skäl
inte längre möjligt. Postdoktorala arbeten som utförs av fast
anställda kan dock fortfarande pågå under långa tider. (Här bör
påpekas att vissa typer av naturvetenskapliga experiment och
observationer kräver dataserier som sträcker sig över många
säsonger, exempelvis växtlighetsstudier inom lantbruksforskning.)
Att humanvetaren arbetar med monografier skapar också en annan
rytm i projektarbetet. Även om projekttiden kan vara densamma, tre
eller fyra år, kommer naturvetaren att stycka upp denna tid i mindre
enheter som leder till ett antal separata artiklar, medan humanvetaren
ser projekttiden som en helhet, vilken kan fördelas i
undersökningsfasen, bearbetningsfasen och skrivarfasen.30
Naturvetaren måste publicera snabbt och internationellt för att inte
bli passerad av konkurrenter. Att ämnena inte är nationsspecifika
bidrar till att publiceringen sker på engelska, annars kommer
resultaten inte andra forskare inom forskningsfältet till del. Det anses
vara just konkurrensen som driver fram bra forskning, och att
försöka lägga beslag på ett ämne förefaller därför för en naturvetare
28

Om engelskan blir det helt dominerande språket inom vetenskapen kommer en
s.k. domänförlust att inträffa, där forskarna inte kan uttrycka sina tankar längre
inom en hel ”domän” av det egna språket. Så har redan skett inom delar av den
svenska naturvetenskapen, exempelvis hade många av naturvetarna betydande
svårigheter när de skulle skriva artiklar i svenska Nationalencyklopedien. På grund
av språkets betydelse är det långt kvar till detta sker inom större delen av
humavetenskapen. Om detta se Josephson 2005.
29
De svenska forskare som skriver på engelska tenderar tyvärr ofta att överskatta
sin begränsade uttrycksförmåga, men anglosaxare har utvecklat ett viss överseende
med den egendomliga dialekten ”English as a second language”.
30
En intressant skillnad handlar om i vilket stadium forskningen mognar. En
humanvetare låter ofta texten ligga länge efter den är skriven för att mogna, eller
”marinera” som man ibland uttrycker det. För en naturvetare är det oftare i själva
experimentfasen som mognadsprocessen sker, inte efter det att texten är skriven.
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ofta som en absurditet (jämför ovan om ”bokning”). Konkurrensens
krav på snabbhet medför att artikelformen föredras. Forskaren kan
inte vänta tills forskningen kan samlas i en stor volym.
Dessutom finns en tendens att försöka krama ut så många artiklar
som möjligt ur ett forskningsområde, och därför stycka upp
publiceringen i flera artiklar. Denna strategi är dock inget som
naturvetare gärna framhåller eller är stolta över. Det kan dessutom
även av naturvetare upplevas som ett problem att tidskriftsartikelns
format, med kort och komprimerad framställning, styr forskningen.
Men eftersom det inom naturvetenskap finns en given och allmänt
accepterad begreppsapparat och dessutom en stor mängd allmänt
accepterade metoder behövs inte särskilt mycket text till dessa avsnitt
(samtidigt består mycket av naturvetenskapen i att utveckla nya
metoder inom givna ramar). Faktamaterialet redovisas sällan
faktauppgift för faktauppgift (även om redovisningen i siffror kan vara
nog så detaljerad). Målet för redovisningarna är kontrollerbarhet, och
detta innebär att datainsamling eller experiment skall kunna
återupprepas av andra, men för detta behövs inga omfattande
beskrivningar. Sammantaget innebär detta att en avhandling ofta kan
pressas samman till några artiklar som sällan omfattar mer än ett
dussintal sidor stycket.

Kontroll av kvalitet
Inom vetenskapssamhället som helhet är tillsättningen av tjänster det
avgörande styrmedlet, som styr forskning och undervisning för
årtionden framåt. Sådana urval sker i Sverige genom att externa
sakkunnig kallas in, i t.ex. USA ofta genom att ”the faculty” får göra
en bedömning (ibland tillsammans med externa sakkunniga). Att
utröna just dessa skillnader ligger utanför min målsättning. Nedan
skall jag jag främst ta upp de bedömningar som är olikartade i de båda
kulturerna.
Humanvetarnas böcker bedöms i recensioner i ansedda tidskrifter,
som läses av flertalet. Därför innehåller många humanvetenskapliga
tidskrifter digra recensionsavdelningar. Eftersom böcker är centrala
framträder en boks betydelse också genom hänvisningar i andra
böcker (och man hittar bakåt i diskussionen genom att läsa böckernas
litteraturlistor).
Kontrollen inom naturvetenskapen sker genom förhandsgranskning
innan publiceringen, ett så kallat ”referee”-system där forskaren också
får utförliga kommentarer. Beteckningen ”peer-review” används
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också, och den kan översättas som: bedömning av andra
välrenommerade forskare.31 Dessa är oftast anonyma för att kunna
vara hänsynslösa. Genom att en forskare fått fram tidskriftsartiklar
som genomgått denna process anses det att han eller hon har fått en
accept från forskarsamhället för sina undersökningar.
Denna förkontroll avdramatiserar också disputationerna med
sammanläggningsavhandlingar som består av sådana artiklar, eftersom
de har ”godkänts” av erkända forskare i förväg. Humanvetarnas
motsvarande förkontroll består i högre grad av seminarier, ibland med
inbjudna externa opponenter.32
I stora språkområden är det omöjligt att ha någon överblick över
alla forskare inom ett forskningsfält. Här finns därför omfattande
referee-system inte bara för artiklar utan också för monografier
(vilket leder till textförbättringar). Att ett hårt referee-system är
svårare att införa för studier som skrivs på det egna språket i ett litet
språkområde beror på att alla känner varandra, och anonymitet kan
inte upprätthållas ens som fiktion.33
I den internationaliseringsprocess som nu pågår kommer engelskan
att bli huvudspråket även för humanvetenskapen.34 Detta kommer i
första hand att ske som engelskspråkiga artiklar vilka sammanfattar
böcker som skrivits på det egna språket. (I andra hand, och då som
en total omformning av hela forskningsprocessen, kommer detta att
ske genom att även monografierna skrivs på engelska.) Refereesystemet får en gradvis större roll inom humanvetenskapen, som en
kontinuerlig kontroll. I förlängningen borde detta medföra att antalet
engelskspråkiga tidskrifter kommer att öka.

31

Detta system har varit ifrågasatt och diskuterat under det senaste årtiondet, där
man försökt finna kompletterande former med även andra granskare än de mest
sakkunniga, men systemet tycks ha klarat denna eklut och framstår idag som
starkare än tidigare, se Harding 2002, s. 237-238, 241.
32
Själva disputationens roll skiljer sig olika länder, mycket beroende på om
avhandlingen publiceras eller ej – dvs. formens betydelse för arbetsprocessen. Men
jag går inte in på detta eftersom det skulle leda till en särskild studie.
33
Skillnaden mellan stora och små språkområden har för övrigt också intressanta
följder för konferenser och kongressers roll: mera social klubb i små språkområden,
eller mera platser där man finner ny kompetens och bjuder ut sin kompetens, en
”köttmarknad”, i stora språkområden.
34
Om tillväxten av engelsk publicering på 1980-talet i samhällsvetenskapen se
Sörlin 1994, s. 226. Han tillägger att det leder till en perspektivvidgning.
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Populärvetenskap
En annan intressant aspekt som påverkar böckernas betydelse inom
humanvetenskapen, och som inte tagits upp i figuren ovan, är att det
finns en glidande övergång mellan fackvetenskap och
populärvetenskap inom humanvetenskapen. Forskning kan ibland
utformas så att den blir läsvärd för fler än kollegorna. (Så är dock
långt ifrån alltid fallet och många inte bara skriver tråkigt, utan
måste skriva svårt och ”tråkigt” eftersom ämnet kräver det.)
Visserligen är mycket populärvetenskap skriven av naturvetare.
Men detta är en verksamhet skild från den akademiska karriären, och
aldrig kan en naturvetare skriva en populärvetenskaplig text och
räkna denna sig tillgodo som vetenskaplig meritering.
Att humanvetaren gör det beror på en företeelse som kan vara
förvånande för en naturvetare; nämligen att humanvetare presenterar
en del vetenskapliga nyupptäckter i populärvetenskapliga översikter,
och inte i någon annan form (exempelvis är en del fakta inte först
publicerade i en vetenskaplig bok eller artikel).
Den mänskliga tillvaron är så rik att det alltid finns nya fakta att
presentera, som inte ersätts av dem som redan finns. Många exempel
kunde tas, jag tar ett som också visar hur långsamt humanvetenskaplig
forskning åldras. Andreas Lindbloms svenska konsthistoria från 1940talet är populär och välskriven, och där presenteras material som
tidigare inte lagts fram, exempelvis om illuminerade svenska
handskrifter.35
Inte bara nya detaljer utan också själva syntesen, den övergripande
tolkningen, kan presenteras i populär form utan att först ha lanserats
i tidskriftsartiklar. Ett läsbart skrivsätt kommer inte automatiskt att
leda till ett ovetenskapligt skrivsätt. Det egna språket är ett verktyg
som kan användas på olika sätt.
Man får därmed tre publiceringsformer inom humanvetenskapen;
vetenskapliga artiklar; vetenskapliga böcker; välskrivna delvis
populärvetenskapliga böcker, som alla kan bidra till forskningens
kunskapsuppbyggnad. Jag återkommer till detta nedan under nyttokedjan.

35

Lindblom 1947.
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Att avgränsa ett ämne - avgränsningskedjan
Avgränsningskedjan har kopplingar till ämneskedjan, men i texten
nedan skall jag i första hand diskutera avgränsningar och därmed
sammanhängande frågor. Även om figurskissen över naturvetenskap
kommer först skall jag börja med det humanvetenskapliga
perspektivet.
Humanvetarna har ofta lika svårt med strikta avgränsningen som
med strikta begrepp. Forskningsområdet flyter in i andra
kringliggande, och tillåts göra det. Förutom torpare i Södermanland
beskrivs också statare och småbönder, liksom godsorganisation, etc.
Detta har till stor del sin grund i att det är svårt att isolera de
undersökta faktorerna eftersom dessa ingår i ett komplicerat fält av
olika samband.
Dessutom strävar humanvetare efter att fånga in gränsområden
snarare än efter att strikt avgränsa. Att redogöra för forskningsläget
tar därför många sidor, med utvikningar och sidospår. Detta är
accepterat och till och med i viss mån uppmuntrat. Vad en
naturvetare uppfattar som bristande koncentrationsförmåga betraktas
av humanvetare som kringsyn. Det finns dock gränser, och eftersom
doktorander har en tendens till att vilja inkludera ytterligare något är
den kloke handledarens huvuduppgift att hindra doktoranden från
detta. Att gripa över för mycket är ett av de största hoten mot
humanvetenskapliga projekt.
Inställning till sidomfång bidrar också. Humanvetare menar ofta att
undersökningen får ta den plats den tar (inom rimliga gränser).
Naturvetare får sig tilldelade 8 eller 10 sidor, och dessutom en
hänsynslös redaktör som ser till att utvikningar skärs bort.
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Experiment (eller motsv.) där ett antal faktorer hålls konstanta

Ämne och förklaring kan avgränsas

Grupparbete

Effektivt arbete

Publicerar tillsammans

Snabbt klar

mindre läsning

Mindre text, artiklar lämpligast
Figur 3. Avgränsnings-kedjan (naturvetenskap).
Kommentar: Här visas det av studieobjektet påverkade inflytandet, om man
istället skulle visa vetenskapskulturens inflytande skulle pilarna vändas.

Människans kultur som studieobjekt medför att ett specifikt ämne aldrig kan
helt avgränsas

Försök att föra in olika gränsområden för att kunna bedöma
förklaringsvärdet i de valda variablerna

Tjocka böcker

Svårt att arbeta i grupp pga gränskonflikter
Publicerar ensam, handledare tackas i förord

Figur 4. Avgränsnings-kedjan (humanvetenskap).
Kommentar: Här visas det av studieobjektet påverkade inflytandet, om man
istället skulle visa vetenskapskulturens inflytande skulle pilarna vändas.

Det finns ytterligare en viktig faktor som bidrar till
naturvetenskapens hårdare avgränsning, och det är att naturvetare i
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högre grad ansluter sig till en bas av etablerade sanningar, när de väl
har etablerats. Därför kommer ny forskning alltid att handla om den
marginal av okunskap som ligger strax framför en massa av väl
etablerad forskning. Detta är ”forskningsfronten”, och det är
betecknande att denna metafor infördes efter första världskrigets
skyttegravskrig, som visade upp en sådan typ av långsamt och
sammanhängande avancemang.36
Inom humanvetenskap finns inte någon liknande tydlig smal
”front” där forskningen liksom tränger fram mot det ännu icke
erövrade, mot det okända. Även om nya fakta etableras blir frågorna
sällan helt avgjorda. Man vänder tillbaka och omprövar tidigare
ståndpunkter, man rycker långt in i det okända med djärva hypoteser.
Det är mera gerillakrig än front över humanvetenskapens verksamhet
(om man skall hålla sig till de martialiska metaforerna). Någon
enstaka gång faller en provinshuvudstad, och man kan för gott lämna
stridigheterna i ett område som är genomforskat och där basfakta
blivit allmänt accepterade.
Ibland uttrycks detta som att skillnaden är att naturvetenskapen är
”kumulativ”, men även inom humanvetenskapen sker en
ackumulation av etablerade fakta, om än inte lika strikt och enhetligt
som i den andra kulturen.
De konkreta observations- och experimentmetoderna är allmänt
accepterade och fastlagda inom naturvetenskapen och forskaren kan
(med hjälp av sitt lilla men originella bidrag till metodutvecklingen)
koncentrera sig på ett bestämt avsnitt. För humanvetaren innebär
metodens osäkerhet att man gärna tar in några extra källor, vilket
motverkar strikt avgränsning. Att ha flera av varandra oberoende
källor är i själva verket en humanvetenskaplig generalmetod för att
ringa in mänsklig verksamhet. Även här finns en balans mot det
rimliga i förhållande till arbetsinsatsen.

Arbeta ensam eller i grupp
Med klara avgränsningar kan arbetsdelningen drivas längre, och
arbetet sker inom naturvetenskap normalt i grupper – inte sällan med
en professor som arbetsledare. Av detta följer att naturvetare ofta
publicerar sig i grupp. Att man publicerar sig tillsammans har också
andra orsaker, exempelvis kan en äldre forskare med sitt namn öppna
36

Sörlin 2004 1, s. 459, som dock ser detta mer som ett uttryck för ett mekaniskt
tänkande i samhället som helhet än som ett uttryck för att naturvetenskapen blivit
så dominerande att den sätter begreppen för hela forskningen.
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vägen för en yngre forskare till en prestigefylld tidskrift (så som han
eller hon själv en gång blev lotsad in i de rätta farvattnena av äldre
kollegor).
Humanvetare föredrar att publicera sig ensamma. De kan då själva
bestämma sin undersöknings utflöden åt olika håll. Det är den
ensamma hjälten som är idealet, och här finns en släktskap med det
konstnärliga skapandets originalitets-ideal. Att det idag skulle finnas
en tendens mot mera samarbete inom humanvetenskapen tror jag är
en synvilla som framkallas av de stora doktorandgrupperna. Även
tidigare har det funnits tätt sammansvetsade gäng, och även idag
görs mycket av den bästa forskningen av ensamgångarna, de som
kommer på seminarier, säger kloka saker men inte är med i
institutionens mys-gäng.37
Denna ensamhet respektive detta grupparbete har också en annan,
ekonomisk, sida. Naturvetenskaplig forskning rör sig ofta med
betydligt mera pengar i stora projekt. Här har nyttoaspekten medfört
att stora kollektiv tar sig an angelägna uppgifter. Humanvetarna får
mindre summor, och idealet är att söka upp något forskningsområde
som ingen varit i närheten av på lång tid. Naturvetarna jagar i flock,
humanvetarna ensamma (även om alla forskare är flockdjur som
tycker om den intellektuella och diskuterande gemenskapen).
Avsaknaden av sampublicering i humanvetenskapen innebär också
att handledarens ofta betydande arbetsinsats bara framskymtar som ett
mer eller mindre hjärtligt tack i början av doktorandens avhandling.
Naturvetare kan nästan inte förstå vilken vikt humanvetare fäster vid
förordets utformning, med alla de underförstådda eller antydda
kopplingar (eller uteblivna sådana) som där görs.38
Det finns ytterligare en intressant följdkonsekvens av detta
grupparbete som har sin bas i ekonomiska förutsättningar. Dyr
utrustning innebär att det finns skalfördelar i samarbete i större
grupper.39 Idag är många naturvetenskapliga forskare i praktiken
uteslutna om de inte får tillgång till mycket dyr utrustning, och det är
37

Ensamheten (i själva forskningsprocessen) är en av de stora psykiska
påfrestningarna inom humanvetenskaplig forskning. Jag utgår från att
gruppanpassningen kan vara en liknande psykisk påfrestning inom naturvetenskaplig
forskning (och i humanvetenskapliga klusterbildningar).
38
Det skulle vara spännande att läsa en hänsynslös och initierad analys av förordens
undermening. Vilken konflikt låg bakom detta njugga omnämnande av handledaren?
Varför omnämndes denna person så varmt? Och hur kommer det sig att kollega X
inte alls är omnämnd?
39
Jämför citatet som jag gav ovan, hämtat från Clark 1991, s. 110.
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således inte bara doktorandstipendiet utan också tillgången till
laboratoriet, observatoriet, eller motsvarande som selekterar de unga
forskarna.
Detta medför också en annan skillnad gentemot humanvetenskapen:
ofta får den pensionerade naturvetenskaplige forskaren inte längre
tillgång den utrustning som yngre forskare trängs kring, vilket innebär
att dessa seniorer blir tvungna att sluta med sin forskning eller radikalt
förändra den. Många humanvetare upplever istället en andra blomning i
samband med pensioneringen då de kan publicera resultat av material
sammanbragta under årtionden. Jag återkommer till livsplaneringens
betydelse, i förhållande till artikelskrivande respektive bokskrivande,
när jag diskuterar vetenskapen som kultur nedan.

Äldre litteratur
Något som brukar förundra naturvetaren är humanistens
hänvisningar till forskning som skedde för årtionden sedan.
Humanisten svarar att detta är självklart eftersom där finns relevanta
diskussioner och presentationer av källmaterial, och dessutom
intressanta teorier som kanske borde tas upp till diskussion igen. Den
humanvetenskapliga diskussionen slår mycket långsamma slag, och
nästa inlägg om torpare i Södermanland kan dröja trettio år.
Naturvetare brukar tala om en forskningens halveringstid (engelska
”half-life”), som ett mått på giltighetstid. Detta betyder den tid det
tar för antalet referenser att falla till hälften. Förutsättningen är att
artikeln blir mest refererad när den är ny.
Termen är beskrivande, men både på engelska och svenska är det
också en metafor, eftersom termen i första hand används inom fysik
och kemi för att beskriva olika processer av sönderfall. Mest känt är
den tid det tar för hälften av atomkärnorna i ett grundämne att
sönderfalla. Om den metaforen utvecklades skulle det innebära att
humanvetenskapen var vetenskapens fasta grundämnen långt ner i
det periodiska systemet. Jag är inte säker på att naturvetare skulle
uppskatta att liknelsen tas på sådant allvar. Men metaforer skall tas
på allvar eftersom de styr tänkandet.
Även från humanvetenskaplig synvinkel leder metaforens
vidareutveckling fel. Resultatens långa hållbarhet beror mer på att
det dröjer innan någon ny forskare tar itu med exakt samma problem,
än på att resultaten är för evigt fastlagda. Antalet möjliga ämnen som
kan intressera är gigantiskt. Dessutom arbetar forskare ensamma och
inte i någon gemensam front, även om modevågor kan samla flera
forskare till liknande ämnen.
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Det finns också frågor som är mycket basala och handlar om det
grundläggande mänskliga. Det är därför man kan återvända till
formuleringar och tankar av Leibnitz eller Kant. En naturvetare kan
ibland uppleva detta som att det inte sker några ”framsteg” inom
filosofi. Detta är dock en missuppfattning eftersom nya aspekter ges
utan att de gamla utplånas. De äldre filosoferna förblir de fixpunkter
att förhålla sig till. (Till skillnad från Newton som bara är
vetenskapshistoria.) I själva verket kan man hävda att motsatsen till
”halveringstid” gäller för filosofi. Vetenskapssociologen Randall
Collins menar att det tar ungefär en generation, omkring 30 år, att
vaska fram vilka forskare (och därmed vilka tolkningar) som blivit av
bestående betydelse.40 Givetvis finns denna fördröjning innan
resultatens giltighet visar sig också inom delar av naturvetenskapen.
Mångfalden av ämnen och deras mer eller mindre allmänmänskliga
innehåll bidrar till att mycket av humanvetenskapen har lång
”hållbarhet”.

Missförstånden
Dessa skillnader vad gäller ämnesval, avgränsningar och hur ämnet
behandlas leder till en värdeförbistring, vilket var och en som suttit i
en betygsnämnd eller motsvarande hos den andra kulturen kan vittna
om.
Humanisten tittar på naturvetarens publicering och säger sig att
detta är ett antal korta artiklar som tycks handla om i stort sett
detsamma allihop, och dessutom publicerade ihop med andra
forskare. Humanisten frågar sig: Klarar vederbörande inte av att
genomföra en forskningsuppgift självständigt? Naturvetaren däremot
tittar med avsmak på humanistens textmassor och ifrågasätter varför
denne forskare inte kan koncentrera sig, och dessutom medför
dispositionen att det inte framgår vad som är viktigt och nytt. Vidare
undrar naturvetaren varför humanisten bara har publicerat sig
isolerat, kanske vederbörande har samarbetsproblem?
De kan till och med ha svårt att förstå vad den andra säger. I den
humanistiska texten finns ett omfång och en dubbeltydighet som
förbryllar naturvetaren, medan den naturvetenskapliga texten har en
avskalad formalism som gör att humanisten snabbt läser igenom och
missar poängen.

40

Collins 1998, s. 61-62, han använder antal sidor i olika läroböcker om filosofi
som ett mått för ranking av historisk betydelse, s. 58ff.
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Det enda botemedlet mot dessa missförstånd är acceptans.
Humanvetaren och naturvetaren måste acceptera varandras
säregenhet, men också överväga vad som är traditionsbestämt och
därmed anpassningsbart.
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Forskningens värde - nyttokedjan
En central skillnad ligger i hur det omgivande samhället ser på de två
kulturerna – där både ekonomer och politiker ständigt upprepar hur
mycket nyttigare och värdefullare (en del av) naturvetenskapen (och
tekniken) är och vilket problem det är att inte tillräckligt många
söker sig till naturvetenskaplig forskning och utbildning.
Nyttokedjan skall bara ritas upp för naturvetenskapen. Man kan
naturligtvis hävda en ”nytta” med humanvetenskapen, i form av
insikt, moral, osv. Men detta är inte någon överordnad samhällelig
ideologi, och man hör sällan någon allmän klagan på att vi t.ex. inte
utbildar tillräckligt många filosofer.
Bland naturvetare möter man ibland uppfattningen att humanvetare
får skylla sig själva, att de söker för lite pengar och dömer sig till
självsvält. Kanske ligger det en del i denna kritik, men en blick på den
kraftigt olikartade fördelningen av undervisningsmedel i dagens
Sverige (för tillfället utportionerad i så kallade ”helårsprestationsersättningar”), där naturvetare och medicinare får flera gånger så
mycket som humanvetare, talar emot denna tolkning – liksom den
kraftiga snedfördelningen i universiteten och genom forskningsråden
till förmån för naturvetenskap och teknik.41
En viktig fråga är hur detta större samhällsstöd till
naturvetenskapen skall kunna problematiseras. Naturvetarna är
definitivt inte beredda att gå med på att de får för mycket pengar,
utan utbrister i offentliga litanior, i dagstidningar och på annat håll,
över samhällets njugghet. Detta sker med stor emfas och minst lika
ofta som motsvarande klagoskrifter från humanvetare.42
41

I en artikel i Axess 2005, tar jag upp kärnan i denna skrifts resonemang. Där
nämner jag också att utsvältningen av humanvetenskapen sannolikt medverkat till
att svårare ämnen, exempelvis medeltidshistoria som kräver latin, undviks av
doktorander. Sannolikt skall dock detta samband kompliceras med historiografiska
faktorer eftersom svensk medeltidsforsknings problem är säreget för
historieämnet, och inte gäller exempelvis medeltidsarkeologi, dvs. ”historisk
arkeologi”, och inte heller medeltidsforskning i grannländerna.
42
Sandström 2002b, s. 62-65 har visat att humanvetarna, särskilt samhällsvetarna,
dominerar i den forskningspolitiska debatten, vilket inte förvånar. Denna typ av
debatter är deras uppgift. Däremot spelar naturvetarna en framträdande roll i
”underskriftsartiklarna”, den typ av upprop som mera propagerar ett budskap än
genomför en analys. (Jag vill betona att denna typ av upprop har sin berättigade
roll i samhällsdebatten.)
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Hur skall naturvetenskapens tilldelning kunna jämföras med
humanvetenskapens? Kanske kan jämförelser med andra länder ge
en ledtråd, men detta leder inte långt om det finns en systematisk
snedfördelning i hela Västvärlden. En annan väg vore att jämföra
prestationer med tilldelade medel. Leder humanvetarnas små resurser
till låga prestationer? En tredje väg vore att särskilja merkostnader
orsakade av tekniska hjälpmedel (som laboratorier eller
försöksodlingar) från merkostnader i form av intensivare och mer
personaltät undervisning.43

Ger materiella nyttigheter

Ekonomiskt stöd från samhället

Krav på användbara resultat

Strävan efter exakthet och lagar
Mer undervisning, mer handledning

Krav på snabba resultat

Färre antal sidor i läsning

Koncentrerad framställning, artiklar
Figur 5. Nyttokedjan (naturvetenskap).
Kommentar: Här visas det av studieobjektet påverkade inflytandet, om man
istället skulle visa vetenskapskulturens inflytande skulle pilarna vändas.

43

Det finns både forskning liksom undersökningar inför anslagsframställningar
som berör detta. Modern forskning kring universitetens ekonomi tar exempelvis
upp hur olika universitet får medelstilldelning i förhållande till lärarkrafter,
Wikhall 2002, s. 219-222, och till hur de externa anslagens roll ökat under de
gångna årtiondena Sandström 2002c, s. 17 jämför Jonsson & Sörlin 2002, s. 111.
Däremot känner inte jag till någon forskning som studerar fördelningen inom
universiteten mellan olika ämnesgrupperna, och hur denna samvarierar med
prestationer. För att en sådan forskning skall kunna bli framgångsrik måste
prestationsmåtten utvecklas till jämförbarhet mellan humanvetenskap och
naturvetenskap. Se vidare bilagorna till föreliggande skrift.
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Detta är givetvis känsliga frågor, och det kommer alltid att finnas
försvarslinjer, och angreppspunkter som upplevs orättvisa/rättvisa av
de egna/de andra. Vi kommer i framtiden att få se mer av denna
diskussion och konfrontation, och den kommer att utformas mycket
konkret som detaljfrågor rörande anslagsfördelningar.
Det större ekonomiska stödet från samhället bidrar till att
naturvetenskapliga studenter får mer hjälp och därför oftast kan
inhämta mer kunskaper (eller i varje fall mer av lärarna begärda
kunskaper) på samma tid som humanvetarna. Medicinutbildningen är
ett typexempel. Detta är dock en tveeggad fördel, eftersom den
humanvetenskapliga undervisningen ofta innehåller större
frihetsmarginaler.44

Tillämpad forskning respektive humanvetenskapens “nytta”
Att naturvetenskap definitionsmässigt kommit att kopplas till teknik
och industriell produktion har varit en så framgångsrik kombination att
den ibland medfört att långsiktig forskning hotas. I självförsvar mot
denna följd av nyttoaspekten har naturvetarna skapat en skillnad mellan
”tillämpad forskning” och ”grundforskning”, där den sistnämnda enbart
drivs av nyfikenhet. Försvaret för grundforskningen brukar dock
återfalla på att också denna, i förlängningen, leder till tekniska
genombrott.
Inom humanvetenskapen, särskilt inom humaniora, finns inte samma
diskussion om tillämpad forskning. Ofta betraktas all forskning som
grundforskning – forskning för forskningens skull styrd av
inomvetenskapliga hänsyn. Den forskare som på ett seminarium i
historia upphäver sin röst och säger: ”vad är det egentligen för konkret
samhällsnytta med det vi gör, när vi studerar sörmländska torpare?”,
betraktas mest som en udda provokatör, och får till svar något om
bildning eller att minnet behövs för insikt, eller motsvarande.
För att ett ögonblick betrakta denna ”bildning”, så kan man förstå
vad den innebär genom att se på naturvetares klagan över att de inte
når fram i media. Denna klagan finns trots alla populärvetenskapliga
tidskrifter med naturvetenskapen som bas, och trots populära
naturprogram i TV och trots allt nyhetsvärde i pressen för nya
44

Vilket i sin tur är kopplat till att humanvetenskapen i viss mån gränsar till det så
kallade fria skapandet och konsten – frågan om konsten och skapandet kommer jag
dock inte att ta upp här, men nämner att det bundna skapandet ofta lett till de
skönaste resultaten. Detta är en av skapandets dialektiska dubbelheter som kan leda
oss till att förstå sambandet mellan konst och kunnande – och i förlängningen av till
förståelse av den mänskliga säregenheten.
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medicinska upptäckter, rymdäventyr och liknande. Vad som avses är
istället att naturvetare inte når förståelse för vad de upplever som en
nödvändig och självklar realisering av deras upptäckter i full skala.
Näraliggande exempel är diskussionen kring kärnkraft eller genetisk
ingenjörskonst (genmanipulationer).
Ingenjörsvetenskapsakademien har tillsammans med några andra
institutioner ägnat sig åt en omfattande publicering inom
framtidsvisionen Teknisk Framsyn. Här framstår befolkningen
bristande acceptans av tekniska nyheter som en stor framtidsfråga,
och kan man bara se till att få ut ordentligt med information skall
man inte upprepa misstaget med kärnkraftsdebatten. Detta är dock en
farlig missuppfattning av samhällsdebattens roll.45 Diskussion och
ifrågasättande är det enda sätt på vilket mänskliga framsteg skapas
och misstag undviks.
Människans medvetna tänkande innehåller en ständig tendens till
att gå till överdrift, en tendens att driva mot ytterlighet. Jag behöver
inte räkna upp de ohyggligheter som enskilda naturvetenskapliga
grupper skulle kunna driva gentekniken till, för att nå ära och vinst.
På ett känslomässigt plan behövs bara en hänvisning till
Hollywoodfilmen, som girigt exploaterat denna rädsla hos resten av
befolkningen, eftersom denna upplevelseindustri bland annat lever
på vår undermedvetna rädsla. Den galne forskaren är inte helt
oförskyllt en av Hollywoods favoriter. Inom krigets teknik har
naturvetarna länge burit ett ansvar. Man skulle kunna fortsätta
uppräkningen med giftutsläpp i vår omgivning, innanhavens
övergödning, köttmjölsutfodring av nötkreatur, etc.
Föreställningen om att endast naturvetenskaplig forskning kan
komma med lösningarna till de problem som naturvetenskaplig
forskning har åstadkommit är felaktig. En allmän och delvis
känslomässig oro för hur kärnavfall skall hanteras eller konsekvenser
av en ohejdad genteknisk utveckling måste kunna intellektualiseras.
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Se Brante 1984. Jag har tagit upp avsaknaden av ”whistle-blowers” bland
naturvetenskapliga framtidsvisionärer i Myrdal 2001b. Jag vill också gärna från
glömskan rädda ett uttalande av Svenska Dagbladets kloka vetenskapsjournalist
Ulrika Björkstén, som 15/4 2001 tar upp just denna fråga med hänvisning till
några aningslösa formuleringar från Ingenjörsvetenskapsakademien, där de vill
förmå journalister till att inge förtroende för en viss utveckling (uran,
genmodifierad mat, fosterdiagnostik) istället för att sätta dem under debatt. Hon
påminner om att: ”i ett demokratiskt samhälle är det allmänheten som bestämmer
hur man vill hantera ny kunskap och nya tekniska möjligheter.”
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Genom att den berättigade fruktan för överdrifter systematiseras
och genomformuleras som ett samhälleligt problem kommer den
naturvetenskapliga räddningsforskningen att kunna inriktas mot rätt
håll. I en sådan diskussion måste humanvetare och naturvetare,
liksom den avgörande så kallade intresserade allmänheten delta.
Först då kan man få en diskussion som styr och, om så behövs,
hejdar tillämpning av naturvetenskaplig forskning. Denna
insiktsfullhet är en viktig del av innehållet i begreppet ”bildning”,
dvs. att förstå människan.
Humanvetarna har således fortfarande, trots att de pressats tillbaka,
behållit sin ställning som vårt samhälles prästerskap, som ideologins
och mentalitetens uttolkare och formare. De skall ge redskap för att
förstå samhället, vilket inte bara handlar om hur miljökatastrofer
skall hanteras utan också om vårt mänskliga samspel som helhet.
Denna uppgift kan naturvetarna per definition aldrig överta, om de
inte beslutar sig för att också bli humanvetare.
Inom större delen av samhällsvetenskapen är samhällsnytta mera
tydligt uttalad än inom humaniora. Ibland anges denna samhällsnytta
som det säregna för samhällsvetenskapen i förhållande till
humaniora. Ofta ställs mål upp, i form av social ingenjörskonst.
Vilka effekter får barnbidrag? Hur skall psykologin utformas för att
få människor att fungera?
Samhällsvetenskapen har därför en diskussion om tillämpad
forskning som i mycket motsvarar naturvetarnas. Både för
samhällsvetenskap och naturvetenskap har denna koppling mellan
forskning och nytta beskrivits som den lineära modellen; där
forskningen tar fram kunskaper medan tekniska och sociala
ingenjörer svarar för den tekniska anpassningen.46 Men det finns en
väsentlig skillnad mellan teknisk och social ingenjörskonsten i att
den sistnämnda inte är lika precis och inte leder till lika förutsägbara
resultat som den förstnämnda. Håller man inte denna skillnad klar
för sig kan den sociala ingenjörskonsten slå över i obehagligheter.

Forskning för nöje
Inom humaniora finns en uttalad aspekt av att forskning skapar
njutning och nöje. Människor vill veta mer om den konst och
litteratur de njuter av. De (vi) vill få insikter om historia av samma
skäl som de vill minnas sina egna liv – för att orientera sig i tillvaron
(det är ingen tillfällighet att många blir mer intresserade av historia
46

Se Brante 1984, s. 190; Sörlin 2004 2, s. 369.
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när de blir äldre). Detta innebär också att gränsen mellan
skönlitteratur och konst å ena sidan och humaniora å den andra blir
flytande.
I detta sammanhang skall man inte glömma att denna aspekt också
finns i naturvetenskapen (liksom inom samhällsvetenskapen).
Mycket av forskningens resultat kan användas för att berika
friluftsliv som fågelskådning, blomsterodling, etc. Denna sidoeffekt
av naturvetenskapen kommer ofta bort i den rena nyttodiskussion,
men finns där likväl.
Historieforskningen har sitt ursprung i krönikor och berättelser,
och ligger därför nära det skönlitterära (eller den historiskt
inspirerade leken). Den poetiska friheten tillåter en viss misshandel
av fakta, men jag måste tillstå att jag helst läser historiska romaner
som är i stort sett korrekta och låter fantasin spela inom det man vet,
som Frans G Bengtssons vikingaromaner eller Sigrid Undsets
medeltidsromaner. Jag har svårare för historiska romaner som vimlar
av felaktigheter i stort och smått. Göran Hägg har i sin välskrivna
och tänkvärda svenska litteraturhistoria ett resonemang om den
litterära hantverksskickligheten, som låter fantasin röra sig inom det
faktiskas ramar. Han utbrister en suck över att denna faktakontroll
kanske inte längre är lika hård som den var för några årtionden
sedan.47
Häggs bok är för övrigt ett lysande exempel på hur nytolkningar
kan presenteras i populär form. Hans intressanta resonemang om de
kvinnliga författarnas speciella historiska betydelse i Sverige borde
vara forskningsdrivande.
Med viss regelmässighet utbryter diskussion på kultursidorna om att
den eller den skribenten har slarvat med källmaterialet, de må vara en
skönlitterär författare som Dan Brown med Da Vinci-koden (med
anspråk på att ge fakta), eller en populärhistoriker som Herman
Lindkvist. Detta är inte bara ett uttryck för att gnälliga professorer
luftar sin avundsjuka på dem som har stora upplagor. Denna diskussion
måste istället ses som en följd av att populariseringen är en viktig del
av samhällsnyttan med humanvetenskapen.
Vetenskapen kräver därför, och med all rätt, att det som hämtas från
denna skall vara korrekt. Angreppen mot felaktigheter är en del av
reningsprocess. Ett mer eller mindre medvetet slarv öppnar vägen för
vansinniga teorier (som tyvärr kan leda till vansinniga handlingar), men
också för ett vetenskapsförakt. Humanistisk forskning måste därför,
47

Hägg 1996, s. 339, 365, med flera ställen, samt på s. 634 om nutiden.
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liksom naturvetenskaplig forskning, ha rätt att angripa
populärvetenskap, trots att de ibland förstör en bra historia.48 Detta
gäller för övrigt även museiutställningar, som måste kunna utsättas för
faktakritik likaväl som annan populärvetenskap.
Som redan påpekats har humanvetenskapliga populära översikter
dessutom en direkt roll i forskningsdiskussionen, och kan komma att
diskuteras i vetenskapliga tidskrifter eller tunga monografier.
Humanvetare blir därför särskilt störda när den populariserande
framställningar innehåller felaktigheter, eftersom dessa sedan kan
komma att inflyta i den vetenskapliga debatten.
Humanvetenskapen har således flera olika ”nytto”-aspekter, som att
diskutera hur samhället som sådant skall utformas och därmed ge
underlag till den politiska debatten (detta inkluderar teknikanvändning
i ett samhälleligt perspektiv), eller att ge underlag för ren njutning (i
utställningar, litteratur eller film).
Anledningen till att jag inte gjort en figur över humanvetenskapens
”nytta” – sådan som den här skisserats – är att en sådant figur skulle
kräva ett annat och mera komplicerat nyttobegrepp än det som använts
för den direkta materiella nyttan. Jag har helt enkelt inte kommit på
hur en sådan figur-skiss skulle kunna utformas för att vara jämförbar
med den jag gjort för naturvetenskapen.

48

Inom humaniora finns en ”postmodernistisk tendens” som i sin mera utrerade
form menar att eftersom vi över tid förändrar vår uppfattning om sanningen är
denna sanning också alltid relativ. Denna relativism kan om den tas för långt ge en
”vetenskaplig” legitimering för uppfattningar som inte har stöd i källorna. Jag
behandlar detta utförligare i Myrdal 2005b.
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Kulturer
Frågan återstår i vilken grad dessa skillnader är resultatet av
traditionsskapande. En vetenskapskultur skapas i ett kontinuerligt
samtal på institutionerna, vid kaffebord och på seminarier.
Eftersom internationellt publicerade artiklar i högt renommerade
tidskrifter är avgörande för karriären utvecklar naturvetare strategier
för att samla så många internationella högstatusartiklar som möjligt.
Detta innebär att artikelskrivandet har erövrat en plats långt utöver
vad enbart forskningsfältets förutsättningar framtvingat.
Inom humanvetenskap kommer istället den stora monografin att
tendera att ha fortsatt stor status, och de arbetsmängder som krävs
för att åstadkomma denna minskar möjligheterna att publicera sig i
artikelform på engelska. Ofta betraktas den engelska publiceringen
inte som någon ytterligare meritering, utan bara som ett sätt att
sprida redan offentliggjorda resultat. Dessa resultat ökar inte i värde
genom att sammanfattas och publiceras på ett annat språk. Detta
minskar naturligtvis incitamentet till att publicera sig i artikelform.
Dessa strategier skall ses som en livsplanering, eftersom forskning
tar mycket lång tid både i kompetensuppbyggnad och i
resultatinsamling. Människor styrs dessutom inte bara, eller ens
huvudsakligen, av det ögonblickliga utan också av sina långsiktiga
strategier och önskedrömmar. De olika sätten att publicera och väga
publiceringar ger underlag för helt olika typer av drömmar.
Artikelformen kommer att ge en tidigare publiceringstopp än
monografin som i sitt utarbetande kan ta årtionden. Det kan också
finnas faktorer i metoder och teorier som medför att humanvetare har
en publiceringskurva som stiger senare i livet och når sin topp senare
än vad naturvetarna normalt har.49

49

Den annorlunda livsrytmens samband med teori och metod är en känslig fråga och
svår att undersöka. För naturvetenskaplig forskning krävs ofta snabb matematisk
beräkning, vilket gynnar ungdomar, medan för humanvetenskaplig tolkning krävs
eftertänksam livserfarenhet för att kunna besvara de frågor som ställs, vilket tenderar
att gynna mogna personer. Lägg märke till att jag inte hävdar att naturvetare skulle
tappa intellektuellt skapande förmåga med stigande ålder, utan istället att det
eventuellt finns åldersrelaterade fallenheter för olika typer av tolkningsmetoder. I
vilken mån detta verkligen påverkar livsförloppen vill jag inte gärna spekulera mer i
utan sifferunderlag rörande ålder vid antagning som doktorand, vid publicering av
centrala arbeten, osv.
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Dessa långsiktiga livsplaneringar medför att man mycket tidigt
måste bestämma sig för en inriktning mot artikelskrivande eller
monografiskrivande, och detta stärker ytterligare den kulturella
bestämningen.
I en serie liknelser kan detta först uttryckas som att naturvetare vill
få en ”hit” och komma in på årets topplistor, med en parallell från
populärmusiken. Humanvetaren vill hellre skriva en klassiker, och
deras idoler är storheter som historikern Fernand Braudel eller
sociologen Anthony Giddens. (Det finns många som beundrar och ofta
hänvisar till Braudels storverk, men knappt vet om han skrivit en
artikel under sitt liv.) Man kan vrida på detta och istället låta
naturvetaren framstå som mera ödmjuk och långsiktig, genom att se
hur denne vill ge sina bitar till det stora och sköna pusslet, medan
humanvetaren vill måla sin tavla alldeles själv. Men man kan vända
detta igen och säga att naturvetaren tänker sig sina pusselbitar som en
del i ett eget pussel (eller snarare ett eget hörn av det stora pusslet).
Och humanvetarna inser att i det långa loppet kanske allt som blir kvar
är några fragment av deras verk, men fragment som infogas i den stora
mosaikartade helheten.
Incitamenten tillsammans med livsplaneringens drömmar kommer
att återkoppla till uppläggningen av arbetet och förstärker de tendenser
som finns till att skriva monografier respektive artiklar. Men eftersom
det handlar om ett kulturbestämt beteende är det inte konstant utan
föränderligt.

Föränderliga vetenskapskulturer
Tendensen till artikelskrivandets dominans sträcker sig i många
naturvetenskapliga ämnen långt tillbaka i tiden, men i andra är det en
relativt sen företeelse. Exempelvis den taxonomiska biologin dröjde
länge kvar vid monografier liknande humanvetarnas. Fortfarande
finns där ett intresse för stora och detaljerat beskrivande verk, även
om dessa inte utformas vid forskningsfronten.
Här finns det för övrigt en intressant diskussion bland dem som
håller på med ren natural-historia och som är bekymrade över att de
trängs undan. De försvarar sig med argument som liknar de
humanvetarna använder. De påpekar exempelvis att deras kunskaper
bidrar till människors njutning i naturen, som ofta är kombinerad med
inlärandet och igenkännandet av arter och deras kontext. En sådan
utvidgad naturupplevelse kan inte mätas som ren nytto-produktion,
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och ändå berikar den livet för många. Den hade inte varit möjlig utan
de många trägna forskares artbeskrivningar och karteringar.50
Även humanvetenskapen är föränderlig och rör sig idag i huvudsak
emot de publiceringsmetoder som används inom naturvetenskapen.
Inom delar av humanvetenskaperna har man nått mycket långt i
strävan att efterlikna naturvetenskapens publiceringsformer,51
exempelvis inom psykologin (utmanad av medicinen), inom
nationalekonomin (som styrs av ett nyttoideal för forskningen), inom
delar av kvantitativ sociologi (baserad på modern statlig och
accepterad statistik) samt inom filosofin (där de diskuterade
problemen har mycket lite av nationell prägel).
I dessa ämnen har man antingen inte haft omfattande och olikartat
källmaterial (inklusive kvalitativa källor) eller givit upp den
textkrävande källkritiken. Fördelarna har i vissa fall köpts dyrt. Fakta
har inte tillåtits sparka och teorierna tillåtits att allt för mycket lämna
den hårda verklighetens kontroll. I humanvetenskapen måste
olikartade fakta ha stor plats att sparka på.
Det skall dock förbehållslöst erkännas att just dessa ämnen ofta
kommit långt i samarbetet med naturvetenskapen, exempelvis i
socialmedicin eller miljöekonomi.52 Förklaringen kan ligga i att de – i
sitt gränsöverskridande – har lättare att kommunicera just därför att de
använder samma publiceringsmetoder, dvs. de kan mötas inom
hantverkets likhet.53
Inom övrig humanvetenskap kommer stora och betydelsefulla
monografier att ha fortsatt hög status. I praktiken visar det att
forskningsresultaten blir mest lästa av kollegor i det egna landet om de
50

Secord 1996. Denna diskussion öppnar också för frågan om det skulle gå att
indela den totala vetenskapen i någon annan, och kompletterande, dualism än
naturvetenskap-humanvetenskap, en fråga som jag lämnar öppen.
51
Sörlin 1994, s. 224 menar att det är kulturvetenskaper med större metodisk och
teoritisk enighet som ger mer artiklar, men frågan är varför denna större enhet
uppnås.
52
Dessa möten skapar också jämförelser, se t.ex. Shogren & Nowell 1992. Här
jämförs ekonomisk teoriinriktning med ekologisk inriktning mot data som skapas
genom ”experiment”, där egendomligt nog bl.a. intervjuer inbegrips. Man brottas
med den ”bias” som ”experiment” med människor medför. Min
institutionskollega, miljöekonomen Peter Frykblom har uppmärksammat mig på
denna artikel.
53
För övrigt är min erfarenhet att fågelskådande och andra artinriktade biologer
har lätt att förstå empiriskt inriktade historiker, och vice versa. Även här sker ett
möte i någon slags grundläggande metodisk konsensus, även om det i detta fall
snarare är biologer som kräver mer modellbygge, medan historiker håller tillbaka
med krav på datamängder och kontroll av dem, jämför föregående not.
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publiceras på det egna språket. Med en ökad internationalisering
kommer denna faktor att minska i betydelse, och det forskaren
publicerar på engelska kommer att läsas även av kollegor som han
eller hon pratar svenska med.
Artikelskrivandet har alltid haft stor betydelse inom hela
humanvetenskapen. Varje ämne har, ofta redan sedan slutet av 1800talet, sin nationella statustidskrift, där det är viktigt att publicera sig.
Dessutom tillväxer publicering i internationella tidskrifter i betydelse.
När publiceringen på engelska får en allt större roll kommer den aldrig
lästa engelska ”summary” i slutet på svenskspråkiga avhandlingar och
böcker alltmer att ersättas av artiklar. Det kommer att införas
incitament för att få forskare att sammanfatta sina resultat så att de når
ett internationellt diskussionsforum och blir sökbara för andra forskare
runt om i världen. Men även om detta sker kommer den forskare som
vill kontrollera resultaten att vara tvungen att gå till monografi som
ligger till grund för slutsatserna.
Modern teknik kan ändra förhållandena. Texter kan finnas enbart
digitalt eftersom de blir lätta att plocka ut i pappersform i ett läsbart
skick. Men detta medför potentiellt färre läsare, vilket i sin tur kan
leda till att den språkliga bearbetningen skärs ned. Den
humanvetenskapligt långa texten ses inte längre som det egentliga
resultatet utan bara som bakgrundsinformation. Därmed finns också en
risk för sänkt kvalitet.
Det är mycket sannolik att mängden humanvetenskapliga artiklar
kommer att öka och detta bör i förlängningen kräva en kraftig
utvidgning av humanvetarnas engelskspråkiga tidskriftsflora
(samtidigt som den nationella publiceringen i motsvarande grad
sannolikt försvagas). Dessutom kommer det att finnas ett krav på att
mätmetoderna för vetenskaplig verksamhet förändras, se bilagorna till
denna skrift.
Den tidigare förändringen inom naturvetenskap och den pågående
inom humanvetenskapen visar att strukturerna inte är fasta. De är
delvis traditionsstyrda beteenden. Samtidigt visar motståndet att man
inte kan släppa den bestämning som ligger i forskningsobjekten. De
nyss beskrivna kedjorna av samband kan således i hög grad ses som
uttryck för traditionsbestämda kulturer, vilket innebär att så gott som
samtliga pilars riktning kan vändas. Den ursprungliga riktningen
upphävs dock inte, och pilarna blir dubbelriktade.
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C P Snow och De två kulturerna
På 1960-talet diskuterades ivrigt en liten broschyr av Charles Percy
Snow, som hade publiceras första gången 1959 med ett tillägg från
1964. Han lanserade där begreppet de två kulturerna, och avsåg den
naturvetenskapliga respektive den humanistiska. Tesen var att den
naturvetenskapliga revolutionen hade skapat en klyfta mellan det
intellektuella samhällets två huvudgrenar. En specialisering hade
medfört en avsaknad av kommunikation och förståelse som enligt
Snow var ett hinder för att lösa samtidens problem.
Snows bok är välskriven och tankeväckande, men det är mera
mottagandet än innehållet som blivit av bestående intresse. Succén
för Snows bok visade att en tanke som redan fanns var mogen att
formuleras och bli tydlig. Snow fick föreläsa världen över, han blev
hedersdoktor på tiotals universitet, som hans biograf uttrycker det
”en hel industri av tolkning uppstod”.54
Jag minns själv hur jag som realskole-elev i början av 1960-talet
av en ambitiös engelsklärare fick en sammanfattning av Snows teser,
som delades ut i klassen att översätta, och hur hans teser gjorde
intryck på mig. Diskussionen trängde ut till en liten realskola i den
småländska avkroken, och på samma sätt till tusentals andra centra
och avkrokar runt om i världen.
Snow medgav att dikotomiseringen till just två kulturer var en förenkling, det fanns underavdelningar. Men inte bara det mottagande Snows
bok fick utan hela vetenskapssamhällets organisering och den allmänna
uppfattningen av vilka olika typer av forskare som fanns visade att han
hade rätt – det fanns (och finns) två vetenskapskulturer.
C P Snow var en optimist i en optimistisk tidsålder; och menade att
den naturvetenskapliga revolutionen skulle upphäva världens elände
och fattigdom. Hans hjältar var naturvetarna. Förutom att tillhandahålla metoder att omskapa världen stod de oftare för en framsynt
politisk uppfattning. De var nyttoinriktade, framstegsvänliga och
optimistiska. Humanisterna däremot, hos Snow främst representerade av författare, var introverta och bakåtsträvande. Naturvetarna
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präglades också av att de agerade kollektivt, som en ”antropologisk
kultur”, medan humanisterna var individualister. Naturvetarna gick
dock inte fria från kritik, annars skulle ju inte ett samarbete ha
behövts. En brist var att de inte var tillräckligt fantasifulla, och
teknisk förmåga måste kombineras med visdom.
Broschyren mötte en hård kritik, främst från humanisterna, som
ansåg sig förtalade. Kritiken mot humaniora är också det som stått
sig sämst i Snows broschyr. Några år senare svepte
studentrevolutionen över världens samhällsvetenskapliga och
humanistiska fakulteter. Den kraftiga omsvängningen i miljödebatten
och synen på naturvetenskap hade inletts, först med skräcken för
atomvapnen, och sedan med Rachel Carsons bok Tyst vår i början av
1960-talet. Naturvetenskapens upptäckter kom allt mindre att framstå
som en okomplicerad väg till framsteg och mänsklig lycka.
Naturvetarna tenderade istället, till sin egen förvåning, att hamna i de
anklagades bänk. I den mänskliga historien kommer en företeelse
alltid att inom sig härbärgera sin motsats, och överskattningen av
naturvetenskapens roll för samhällsbygget som Snow gav uttryck för
började omvandlas till ett bakslag. (Denna dubbla överskattning och
underskattning kommer jag tillbaka till nedan, i samband med
vetenskapskulturernas sammanböjning.)
Snow hade en naturvetenskaplig karriär i Cambridge bakom sig.
Denna hade dock stäckts av ett fatalt misslyckande. Han påbörjade
1928 en doktorsavhandling i kemi, om infraröd spektroskopi. År
1932 kom katastrofen. Han och en kollega trodde de hade kommit på
en metod för att tillverka Vitamin A artificiellt. Resultaten
förannonserades i statustidskriften Nature. Dessutom lät presidenten
för den engelska vetenskapsakademin informera pressen om detta
forskningsgenombrott. Men beräkningarna visade sig vara felaktiga,
och det hela måste tas tillbaka – också det under maximal publicitet.
Charles Snows vetenskapliga karriär var slut.55 Varje naturvetare kan
med fasa tänka sig in i denna situation, och vad den skulle innebära
för karriären.
Istället gick Snow över till att livnära sig som författare, och blev
som sådan ganska framgångsrik. Därefter verkade han som
vetenskaplig rådgivare åt Labour-regeringen, och spelade en roll för
inrättandet av nya universitet och för universitetens demokratisering
(utan att få så mycket tack för det från sina gamla kollegor vid
Cambridge).
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Från ett privatpsykologiskt perspektiv är det kanske inte helt
konstigt att han hyllade naturvetarna, även om han lika gärna kunde
ha gått åt andra hållet i hämndlystnad. Att han samtidigt såg med
förakt på sina författarkollegor, som stod långt under honom i all
kunskap om naturvetenskap, kan bero på att de faktiskt var så
konservativa som den politiskt radikale Snow hävdade.
Det som vi idag omedelbart drar oss till minnes vid tanken på hans
skrift är idén om de två kulturerna. Snow var emellertid långt ifrån den
förste som pekade på skillnaden mellan humaniora och naturvetenskap.
Det var således inte påståendet i sig, att det fanns två kulturer, som
gjorde att hans text till en formidabel succé. Det var istället hans tanke
om att detta blivit ett problem som lyfte idén från ett konstaterande till
ett utrop som hördes.
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Kort vetenskapshistoria
För att förstå traditioner måste man betrakta historien. Jag skall
nämna några punkter i den europeiska vetenskapshistorien, och i viss
mån upprepa vad jag sagt tidigare i samband med figurskisserna,
eftersom jag här försöker se hur kulturerna växte fram.
Det finns ett antal idéhistoriska skildringar att luta sig emot. Jag håller
Sven-Eric Liedmans olika översikter för de mest läsbara på svenska,
men även Sverker Sörlins senaste infallsrika men svåröverskådliga verk
bidrar med mängder av upplysningar. Därtill kommer naturligtvis den
utmärkta svenska Nationalencyklopedien med dess ofta eleganta
miniessäer.
Bland
specialuppslagsverken
är
det
danska
Filosofilexikonet, med Poul Lübcke som redaktör, mycket innehållsrikt.
Jag är också förtjust i den tyska dtv-Atlas zur Philosophie, där olika
tankesystem respektlöst sammanfattas i bilder. Den som vill ha en
detaljerad historia med angivande av namn, och utredning av enskilda
framsteg, vänder sig alltså till dessa verk, och där angiven litteratur.
Min målsättning är att dra upp bakgrunden till de metodiska skillnader
jag ovan beskrivit.
Vetenskapen i Kina och Västasien låg länge före den europeiska
och det europeiska genombrottets betydelse skall inte överskattas.
Anledningen till att jag ändå koncentrerar denna skiss på den
europeiska utvecklingen är att det var där klyvningen i två kulturer
skedde.

Medeltid till renässans
Innan jag går över på ren idéhistoria, som förvisso har ett förlopp i
sig, vill jag först nämna materiella förändringar under senmedeltiden
som beredde genombrottet. Efter den ekonomiska kris som följt i
digerdödens spår under det sena 1300-talet och början av 1400-talet
hade en ekonomisk återhämtning från mitten av 1400-talet medfört
att den icke-agrara sektorn expanderade inte bara absolut utan också
relativt. En rad uppfinningar skapades inom denna dynamiska sektor,
med nya typer av skepp, utveckling av järnproduktionen, etc. Detta
påverkade också grunderna för det intellektuella livet, inte bara
genom att styra över en ökande rännil av samhällets resurser utan
också genom teknikutveckling. Spridandet av tryckpressar och billigare
papper (vilket gjorde ordet mera tillgängligt), samt införandet av kikare
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och annan mekanisk utrustning (som gjorde observationer allt mer
precisa) var viktiga för intellektuell diskussion och framåtskridande.
Under medeltiden hade religionen varit allt omfattande. Politiken,
vardagslivet, vetenskapen ställdes i förhållande till och under
religionen. Detta innebar att religionen var en allmän livsuppfattning
och inte bara det som vi idag betecknar med begreppet ”religion”. Den
blev ett sätt att förhålla sig till allting, och något annat hade inte varit
pratiskt möjligt. Under reformationen i Nordeuropa, och (svagare) med
den katolska motreformationen kom religionen att framträda som något
särskilt. Individen förhöll sig till Gud. Alla (det vill säga, de flesta)
människor förväntades läsa texterna och ha en mer eller mindre
genomtänkt relation till det andliga. Detta kunde inte kombineras med
en allt omfattande religion, utan fick som effekt en frigörelse av övrigt
tänkande och handlande. Detta skede inte på ett ögonblick, som när
man knäpper med fingrarna. Detta förandligande och dess motriktade
förvärldsligande hade startat under senmedeltiden och fått momentum
under reformationen för att fortsätta fram till idag.
Parallellt skedde en annan men sammankopplad förändring av
tänkandet. Istället för att lita till auktoriteter blev egen observation och
nya teorier allt viktigare. Man övergick från att föreställa sig att allt
viktigt fanns nedskrivet (genom försynens försorg), till att inse att det
mesta ännu inte var upptäckt. I detta låg också en tanke på att det
skedde ett intellektuellt framåtskridande. (Medeltiden betraktades som
en tillbakagång.) Inte heller denna process av auktoritetsupphävande
gick så enkelt som en sammanfattning på några rader ger intryck av.
Istället togs omvägar och utvecklingen var ojämn där vissa
kunskapsområden gick före.
Dessa båda djupliggande mentala förändringar, religionens
inskränkning till en bestämd del av samhället och den gradvis
försvagade auktoritetstron, medförde att tänkare kunde börja utforska
världen utan att ta hänsyn till vad Bibeln eller dess uttolkare föreskrev.
Både humanism och naturvetenskap började formas under det som
kallas renässansen, vid övergång från medeltid till nyare tid. Dessa
sökande intellektuella myntade begreppet ”medeltid”, och såg sin egen
tid som återuppvaknandet.
Man skall dock inte luras att underskatta medeltidens intellektuella.
Den skolastiska disputationen gav den intellektuella grunden för kritisk
prövning av åsikter som fortfarande är kännetecknande för
vetenskapens sanningssökande. Antikens icke-kristna filosofer, främst
Aristoteles, hade börjat få ett starkt inflytande i Europa redan från
1100-talet. Visserligen omvandlades Aristoteles till en auktoritet som
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inte gärna fick ifrågasättas, men denna begynnande förekomst av flera
parallella auktoriteter var uppbrytande för en absolut auktoritetstro.
Medeltidens intellektuella, dock främst medicinarna, var inte heller
främmande för noggrann observation av naturen som grund för sina
slutsatser.
Ett vackert försvar för medeltidens tänkare, och då i synnerhet för
skolastikerna, finner man hos Anders Piltz. I sin översikt av det
medeltida tänkandet avslutar han med att peka på diskussionsanalysens
eklut som medeltidens förpliktande arv.56
Denna förmåga att disputera kombinerades med det nya
hänsynslösa sanningssökandet. I det högmodiga attackerandet av
auktoriteter låg också ett ödmjukt erkännande av att kommande
forskare skulle vara lika hänsynslösa mot den existerande
forskningen i jakten på den undflyende sanningen. Detta
sanningssökande kom att skilja vetenskap från icke-vetenskap, och
det var i detta som den nya vetenskapens enhet låg. Men sökande
efter ny kunskap skapade också de metoder som delade vetenskapen i
två kulturer.
Humanisterna gick i ledningen för den mentala omvandlingen. Ordet
humanist skriver sig från denna tid och återgår på det italienska
uttrycket för mänsklig, dvs. studiet av det mänskliga. (I tyska och
därmed också i svenska kom ordet att så småningom att uppgraderas
till det förhoppningsfulla ”humaniora”, vilket är latinets komparativ,
dvs.: ”att göra mänskligare”.)
Till en början var sökandet efter den ursprungliga texten (”källan”) en
viktig grund för humanismen (även Bibeln utsattes för nyöversättning
och därmed tolkning). I första hand vände man sig till de antika
skribenterna, de som låg före ”mellantiden”. Detta innebar inte ett
omedelbart övergivande av auktoritetstron, snarare att antalet
auktoriteter ökades. Valmöjligheterna ökade, dessutom skakades den
givna hierarkin. Det var inte längre Bibeln och Aristoteles, i den
ordningen, som stod överst.
Ytterligare en faktor beredde vägen för det självständiga sökandet
efter den historiska sanningen, men på längre sikt. Insamlandet och
utgivandet av äldre texter var en förövning till den källkritiska
revolution som några århundraden senare skulle ge helt nya metoder för
läsning av texterna.
Humanisterna såg under sin framryckning knappt den andra grenen
inom vetenskapen som började framträda. Renässanshumanisterna hade
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inte gjort sig fria från det förakt för materialism som varit grunden för
det intellektuella tänkandet under medeltiden. Föraktet hade en
världslig bas i framhävandet av den egna rollen som intellektuella.
Samtidigt var övertygelsen om det andliga som avgörande en viktig del
av den religiösa totaluppfattningen. Materialismen fick emellertid ett
begynnande återuppvaknande, där några av den nya tidens filosofer
återknöt till antikens materialister. Denna materialism kom sedan, i allt
mer utvecklad form, att bli vår tids ledande ideologi. Idag ses det som
självklart att det behövs en materiell bas för en intellektuell diskussion.

Naturvetenskaplig framryckning, 1500/1600-tal och därefter
Även om humanisterna definierade renässansen gentemot medeltiden,
var det naturvetenskapen som först tog det stora språnget. De hindrades
allt mindre av föreskrivna tolkningar. Det kyrkliga motståndet blev en
lång rad pyrrussegrar, som mot Galilei, eller rena nederlag, som mot
Darwin. Dessa strider ingår idag i den vetenskapens hagiografi som
varje barn lär sig, och de spelar förmodligen en minst lika viktig roll för
formandet av vår självbild som helgonlegenderna gjorde för
medeltidens människor.
Den noggranna observationen och experimentella prövningen lades
till grund för slutsatser. Dessa resultat lades fram för en fri diskussion
mellan intellektuella i Europa. Under 1600-talet följde det som kallas
den naturvetenskapliga revolutionen. Den beskrivs för det mesta som
en hjältarnas period, och det finns otaliga skildringar av dessa stora
män, från Kopernikus till Newton.57 I själva verket måste den ses som
en stor intellektuell rörelse där många vetenskapsmän deltog, vilket de
flesta idéhistoriker också oförbehållsamt erkänner.
En rad av de sanningar som idag är självklara utforskades:
planeternas rörelse runt solen i astronomin, gaslagarna i kemin,
blodomloppets upptäckt inom biologin, etcetera, fram till Newtons
stora systematisering av fysiken i slutet av 1600-talet. En vägledande
tanke var att världen fungerade enligt lagar som kunde begripas, och att
kunskapen måste nås genom studier av den faktiskt existerande naturen
och i möjligaste mån genom experiment.
Dessa ständiga nyupptäckter skapade en förväntningspotential som
all vetenskap idag lever med. Vi förväntar oss att en grundlig undersökning skall skapa ny kunskap om verkligheten, och detta ingår i
definitionen på verklig forskning. Vi har således nått motsatsen till
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medeltidens tro på auktoriteten. Om någon i sin avhandling skulle dra
slutsatsen att ”jag har härmed bekräftat vad vi redan visste”, skulle
avhandlingen knappast bli godkänd.
Redskap och metoder för att genomföra studierna utvecklades. Det
går en linje från kikaren till partikelacceleratorn, med allt mer
komplexa instrument och maskiner. Detta betydde också att
observation och experiment allt mer kom att sammanfalla. Det
klassiska experimentet är ett skeende som iscensätts under noggrant
kontrollerade former i ett laboratorium, men idealet har många
varianter. Experiment som följs av noggranna observationer kunde
genomföras ute i naturen, utanför den strikta laboratoriemiljön, vilket
medförde att totalkontrollen inte kunde upprätthållas. Även det som
förefaller vara ren observation där det inte finns möjlighet att påverka
objektet, som i astronomi, har kommit att präglas av kostsamma
förberedelser som liknar experimentet (som gigantiska observatorier
som byggs på otillgängliga platser eller till och med ute i rymden). Den
normala naturvetenskapen innehåller således ett stort mått av praktiskt
hantverk. Utvecklingen gynnades också av samhällets demokratisering
och stärkta betonande av den materiella basen. Verksamhet inom
hantverk och jordbruk ökade i status under 1700-talet. Den industriella
revolutionen föregicks av inrättandet av tekniska högskolor,
lantbrukshögskolor, etc. under 1800-talet, och därmed vreds
omvandlingen av forskningen upp i en ny dimension.
Som all materiell utveckling kom detta naturvetenskapens hantverk
att byggas som system. Kommande generationers naturvetare står
därför alltid på tidigare generationers axlar, enligt den blygsamhetens
metafor som redan tidiga naturvetenskapliga forskare tillät sig. Detta
har en intressant konsekvens, nämligen att det finns en given
uppsättning av verktyg och metoder, och det enskilda experimentet
förändras bara i detaljer för den aktuella uppgiften. Detta bidrar, som
jag redan påpekat, till att den naturvetenskapliga uppsatsens metoddel
och materialbeskrivning kan hållas kort.
Det praktiska hantverkets och industrins gynnande av
naturvetenskapen hade också en motsatt riktning av påverkan.
Naturvetenskapliga upptäckter kom med 1800-talet att gynna
produktion av materiella nyttigheter. Efter den vetenskapliga
revolutionen kom den industriella revolutionen; de vetenskapliga
upptäckterna omvandlades till praktiska uppfinningar som
ståltillverkning, jordbrukskemi och mycket mera. Därmed lades
ytterligare ett förväntningstryck på naturvetenskapen om att den skall
öka vår välfärd – vilket ger den ovan beskrivna nyttokedjan, men också
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problemet att försvara den för stunden ”onyttiga” grundforskningen (se
ovan). Det blev därmed också allmänt accepterat att naturvetenskap
skulle få kosta mycket.
Det sätt på vilket naturen är formad medför att det finns exakta
samband och storheter i naturen som det mänskliga sociala livet inte
har några motsvarigheter till. Den tekniska utvecklingen med de nya
instrumenten gjorde det möjligt att för första gången mäta dessa exakta
regelbundenheter i naturen. Samtidigt hade matematiken genomgått en
grundläggande omvandling från 1200-talet fram till 1600-talet, och
därmed fanns de teoretiska formlerna med vilka man kunde tolka de
nya mera exakta siffrorna.58 Användandet av avancerad matematik
kom att bli naturvetenskapens adelsmärke. Även detta bidrar till
texternas korthet, eftersom undantagen inte skall spela någon större roll
om undersökningen är väl utförd och beräkningarna eleganta.
Kravet på exakt kunskap ställdes mycket högt, och detta krav kom att
betraktas som särskiljande. I engelskan blev naturvetenskapen helt
enkelt ”science”, istället för ”natural science”. Den exakta
mätbarheten, och därmed förutsägbarheten, blev det definierande
med den Newtonska fysiken som riktmärket. Betydelseförskjutning
skedde gradvis men tog slutgiltig form i mitten av 1800-talet.59 I tyskan
(och därmed i svenskan) inkluderar det övergripande
vetenskapsbegrepp fortfarande humaniora,60 vilket ger en slags
mental likställdhet som de anglosaxiska humanvetarna inte har.
(Naturvetenskapens ökade styrka och det ökade anglosaxiska
inflytandet kan dock komma att upphäva denna likställdhet även
här.61)
Överallt inom västvärlden kom 1800-talets framryckning för
naturvetenskapen att ta sig uttryck som en ny administrativ klyvning
mellan humanvetskap och naturvetenskap i olika fakulteter. Detta
överlagrade äldre indelningar, med teologisk fakultet, juridisk och
medicinsk.
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Samhällsvetenskaplig statistikrevolution, 1700/1800-talet
Inför denna utmaning, där naturvetenskapen allt mer framträdde som
den mest exakta vetenskapen, eller för att uttrycka det ännu mer
utmanande: den mest vetenskapliga vetenskapen, började
humanvetenskapen ta över vissa av de metoder som erbjöds – främst
den matematiska bearbetningen. Den enda del av matematiken som
var möjlig att ta över var statistiken, och det ligger i sakens natur att
denna kom att appliceras på samhälleliga företeelser. Endast dessa
kunde ge upphov till massdata.
Statistiken tycktes öppna en väg för humanvetenskapen att ta upp
konkurrensen med naturvetenskapen i strävan efter exakthet. Från
slutet av 1600-talet och genom 1700-talet gjordes statistik över snart
sagt varje mänsklig företeelse. Det från senmedeltida ärvda sättet att
ställa upp tabeller utnyttjades maximalt, men metoderna var
outvecklade. Exakta grunddata blandades med approximativa,
sammanfattande beräkningar blev osäkra för att inte säga
fantasifulla. Det är lätt att göra sig lustig över denna amatöristiska
glädje i siffror.62 Redan samtiden påpekade att mycket av det
mänskliga livet aldrig låter sig fångas av siffror. Det fanns ett segt
motstånd mot tabeller och beräkningar. Kritiken var på ett plan
orättvis. Varje metodutveckling måste vara trevande och missriktad i
början.
På ett annat plan var kritiken rättvis och tvingade tillbaka
statistikanvändandet till den rimliga nivå från vilket forskarna kunde
ta ett metodiskt språng, där en identifierad osäkerhet gjorde
statistiken praktiskt användbar. Det finns, som redan påpekats, ingen
utveckling utan kritik.
Dessa beräkningar medförde att helt nya intellektuella landskap
öppnade sig; nya sätt att tänka inte bara om samhället i stort, utan
också om vardagslivets detaljer. Även för bonden eller hantverkaren
skulle dessa siffror gradvis ge en ökad kontroll över den egna
produktionen.
Det ökade statistikanvändandet på samhällelig nivå ledde under
1800-talet fram till metodiska genombrott. Genomsnittsberäkningar,
normalfördelning och sambandsanalyser, tillhörde dessa och byggde
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vidare på tidigare forskning om sannolikhet.63 Statistiken borrade sig
allt djupare in i osäkerheten och ju större kunskap om osäkerheten,
desto större kunskap om säkerheten i analysen. Nationella databaser
började etableras och massdata ansamlas. Statistiken blev en viktig
hjälpvetenskap för all samhällsvetenskap. Sociologin som en ledande
vetenskap i slutet av 1800-talet baserades på dessa metodiska
framgångar.
Det statistiska segertåget fortsatte genom hela humanvetenskapen.
Även ämnen där gamla professorer bjöd ett motstånd i det längsta
var tvungna att ge med sig. Exempelvis i historievetenskapen kom
ett genombrott för massdata och statistiska beräkningar efter andra
världskriget. Sådana metoder kom sedan inom socialhistorien (och
dessförinnan i ekonomisk historia) att dominera hela vetenskapen. I
sin mest renodlade form, där man använde avancerad statistisk
metod, begåvades denna historiemetod till och med sitt eget begrepp:
”kliometri”.
Den samhällsvetenskapliga statistikrevolutionen efter 1800-talets
mitt skapade sidkrävande luntor av statistiskt grundmaterial som
vällde fram från de nationella statiskbyråerna. De statistiska
beräkningarna krävde som regel att stora datamängder redovisades i
tabeller (ofta i bilagor). Själva beräkningarna och de centrala
tolkningarna kunde koncentreras till några få sidor.
Men den statliga statistiken hade skapats av människor i bestämda
syften, och sidkrävande kritik och genomgång av materialet måste
till för att skala fram olika lager av ”sanning”. För modern statistik
sker sådan källkritik dock sällan. Sociologer och nationalekonomer
utgår som regel från att denna skett vid roten, vid de
statistikskapande institutionerna.
Statistiska beräkningar infogades också i den naturvetenskapliga
omvandlingen, men blev då en del av det stora naturvetenskapliga
språnget.

Humanistiska tolkningens språng, 1800-tal till tidigt 1900-tal
Under 1800-talet kom den fjärde stora metodiska framryckningen.
Den första hade varit humanisternas upptäckt av antiken, den andra
den fortfarande pågående naturvetenskapliga omvandlingen, den
tredje samhällsvetenskapens statistiktillägnan.
Nu skedde omvandlingen inom humaniora: olika specialiteter
trädde fram som egna professioner, med ett kraftfullt
63
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förvetenskapligande av verksamheten. Humaniora har inte varit dålig
på att skriva sin egen historia, tvärtom. Det finns mängder med
historiker över konsthistoriens historia, arkeologins historia, och
historikerna har till och med ett eget ord för verksamheten att skriva
historias historia: ”historiografi”.
Däremot är det färre forskare, också bland idéhistoriker, som
beskrivit denna metodutveckling och vetenskapliga omvandling
inom humanvetenskapen som en parallell process med gemensamma
drag. Att processen som helhet inte framhävts har försvagat
möjligheten att se humanvetenskapens gemensamma metodologi.
Visserligen
har
man
hänvisat
till
det
allmänna
förvetenskapligandet och professionaliseringen, men inte tillräckligt
uppmärksammat den gemensamma tendensen där mänskliga
artefakten problematiseras. Denna omvandling kan också beskrivas
som ökad humanvetenskaplig självinsikt – en kritisk revolution.
Skeendet var påverkat av att humaniora vetenskapligt kommit på
efterkälken, och med universitetens vetenskapliga uppryckning på
1800-talet fanns de materiella förutsättningarna för en bred
omvandling.
Humboltreformen, först i Tyskland och sedan i många andra
länder, hade kombinerat undervisning och forskning. Därmed höjdes
både undervisningens och universitetsforskningens status och
kvalitet. Det nya skiktet av ämbetsmän som dessa universitet
producerade behövdes för en utvidgad statsapparat. De måste lära sig
analysera den faktiska situationen. Att bara kunna hantera
ideologispridning uppifrån (som prästerskap) och att sköta kontroll
av statens inkomster (som fogde-byråkrat) räckte inte längre.
Det gemensamma för denna parallella framryckning i olika ämnen
var att forskare försökte beskriva i vilket sammanhang
materialmängderna hade tillkommit. Man lärde sig tolka artefakterna
efter människor, och varje typ av material krävde sin egen expertis.
En rad olika ämnesspecialiteter framträdde. Eftersom denna breda
framryckning tidigare inte riktigt fått den plats den förtjänar – som
en gemensam process – skall jag vara något utförligare än ovan.
Inom historievetenskapen utvecklades källkritiken, där forskare
rensade fram vad det skriftliga dokumentet egentligen meddelade.
En rad kriterier infördes för att kunna bedöma sanningsvärde,
exempelvis vilken politisk tendens texten gav uttryck för, hur långt
bort från händelsen i tid och rum texten hade nedtecknats (samt
givetvis olika metoder för att avslöja förfalskningar). Mot slutet av
1800-talet expanderade kulturhistorien (förvisso bekämpad av den
59

dominerande statshistoriska forskningen). Denna uppmärksammade
andra delar av historien och beredde vägen för en rad
specialdiscipliner, som konst- och litteraturhistoria. Konsthistorien
omvandlades genom att man byggde upp serier av förbindelser
mellan olika konstverk, och därigenom kunde indela konsthistorien i
perioder (de så kallade ”1000 konstverken”, som alla
konsthistoriestudeande måste lära sig). Dessutom utvecklades
indiciemetoder där man tog fasta på detaljer som hur örsnibbar eller
fingrar hade målats av enskilda konstnärer, och därigenom kunde
även osignerade tavlor attribueras. Inom arkeologin skedde
samtidigt, under senare delen av 1800-talet, ett gigantiskt
metodbygge där man med serier av jämförelser kunde bygga upp en
relativ kronologi. Dessa kronologier har senare på ett nästan märkligt
sätt bekräftats av naturvetenskapliga metoder som C-14 och
dendrokronologi. Inom etnologi och antropologi gjordes
motsvarande insamlingar av data och relativa serier, men då främst i
förhållande till utbredningen i rummet. Jag skulle kunna fortsätta
uppräkningen med exempelvis språkhistorien och så vidare. Inom
varje humanistiskt ämne pågick en metodisk grundartid under senare
delen av 1800-talet och in i början av 1900-talet. Dessa ämnen
influerade och påverkade varandra. Exempelvis ortnamnsforskning
och arkeologi samarbetade och sporrade varandra i metodutveckling.
Att metoderna utvecklades var kombinerat med insamlings-,
utgivnings- och sorteringsarbete (motsvarande det som följt på den
tidigare statistikrevolutionen). Källserier, nationalarkiv, stora
museisamlingar karakteriserar det sena 1800-talet och början av
1900-talet. Metoderna var textkrävande, i sin redovisning av
källkritik och av datainsamlingen. Varje skriftlig källa krävde sin
särskilda och utförliga redogörelse, liksom för övrigt varje
konstverk, varje bystudie, osv.
Tidigare hade det humanistiska idealet varit att läsaren skulle få
den välskrivna berättelsen. Läsaren skulle inte besväras med alla
byggnadsställningarna – dessa skulle rivas innan den färdiga
byggnaden visades fram. Nu blev idealet alltmer att läsaren skulle
kunna följa varje handrörelse som forskaren gjort. Framställningen
skulle vara helt genomskinligt, och kritiserbar för andra forskarna.
Detta var motsvarigheten till att det naturvetenskapliga experimentet
skulle utföras och beskrivas så att andra forskare skulle kunna
efterlikna det. Texterna inom humanvetenskap blev mindre
läsarvänliga, och att varje disciplin krävde åratal av inskolning innan
lärjungarna kunde anses som fullärda mästare inom hantverket.
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Därmed hade humanisterna slutgiltigt kastat av sig auktoritetstron,
och med denna breda humanvetenskapliga metodrevolution från
mitten av 1800-talet och hundra år framåt, kom det hänsynslösa
sanningssökandet att bli också humanvetenskapens credo. Detta
skärptes genom seminariediskussionen som var kärnan i de
ombildade universiteten. Medeltidens skolastiska disputationers
blästring av motståndarna kunde nu tas i ännu hårdare tjänst med
hjälp av metodutvecklingen (hade personen begripit vad som
egentligen stod i källorna, hade hänsyn tagits till den och den
parallellen, osv.). Sådana kritikträffar fanns också inom
naturvetenskapen, och var lika hårda där. Skillnaden var att dessa
seminarier kom att formaliseras mer inom humanvetenskapen, till
träffar en gång i veckan eller motsvarande. Orsaken till denna
regelmässighet var att humanvetarna oftast arbetade ensamma med
själva forskningen.

Totalomvandlingen av det vetenskapliga tänkandet
Man kan beskriva den stora omvandlingen under detta halva årtusende
som en schweizisk armékniv, där olika funktioner fälls ut:
1. Först humanisternas sökande efter antika texter, från senmedeltid
och under 1500-tal, som öppnar upp.
2. Därefter naturvetarnas observations- och experimentrevolution
som från 1600-talet kombineras med matematikens snabba
utveckling. Detta är ett kraftfullt instrument.
3. Det tredje instrument som fälldes ut var den
samhällsvetenskapliga statistikrevolutionen som startar under 1700talet och från 1800-talets början omvandlas till vetenskapligt
hantverk.
4. Som fjärde instrument, även det kraftfullt, kom den breda
humanvetenskapliga kritiska analysen av de materialmängder som
frambragts av människor genom historien, där man relativiserar
dessa material i förhållande till de intentioner och önskningar som
styrde skapandet av materialen. (Dessa material kunde bestå av
modestyrda broscher från järnåldern, eller krönikor från 1400-talet
skrivna som partsinlagor.)
Denna fällknivs utvikande av instrument efter instrument sker från
ett gemensamt centrum av sanningssökande och upphävande av
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auktoritet, men det skapar metoder som pekar åt olika håll, och leder
därmed också till skillnader i publicering och läsning. Metaforen med
den schweiziska armékniven används ofta inom forskningen om den
mänskliga hjärnans utveckling, där det tycks vara så att olika
funktioner, t.ex. en matematisk begåvning, kan fällas ut trots att de
tidigare inte varit av betydelse.64
Att jag använder den liknelsen är således ingen tillfällighet.
Människas intellekt fungerar så, hon ser inte något förrän det finns
som tanke och begrepp, och sedan är det självklart.65 Det stora
språnget framåt i det västerländska tänkandets utveckling 1500-2000
kan också ses som en del av vår biologiska bestämning.

Framstegen skapar skillnader
En skillnad som jag framhävt ovan är graden av internationalisering,
där humanvetenskapen idag ligger efter. Man måste vara klar över
att intellektuella, sedan medeltiden, ingått i en allmäneuropeisk
gemenskap. Så fortsatte utvecklingen under hela den vetenskapliga
omvandlingen under det halva årtusendet. Även den stora
metodrevolutionen inom humaniora skedde som en allmän europeisk
rörelse. Men eftersom denna skärpte kravet på analys av
datamaterialet kom språket som instrument också att lyftas fram allt
mer.
Det fjärde steget i omvandlingen kom därför att höra samman med
en ökad publicering på det egna språket och därmed inom det egna
språkområdet. Det var inte bara de tjocka volymernas tid, det var
också den slutgiltiga undergången för latinet som det språk på vilket
vetenskap publicerades.66 Latinets ställning behölls inom
vetenskapen länge efter det övergivits inom administrationen, då
nationalstaten framträngt. Språkövergången hade börjat redan med
upplysningen, och den kan antagligen ses som en av
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Detta är en av de mest populära moderna metaforerna för att beskriva den
moderna människans tänkande, se t.ex. artiklar i Carruthers & Chamberlain 2000.
Även andra metaforer används, t.ex. dator, för att beskriva andra säregenheter i
vår hjärnas sätt att fungera.
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Så långt har den postmoderna kritiken rätt, men när denna kritik förs vidare till
att det inte finns någon sanning kommer dessa relativister att gradvis utdefiniera
sig ur vetenskapen.
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Latinet spelade dessförinnan den roll man idag vill att engelskan skall spela, och
att engelskan skulle vara ett ”lättare” språk är en vanföreställning; möjligen kan man
säga att latin kräver matematisk talang på grund av grammatiken, engelskan kräver
stor minneskapacitet på grund av de stora ordmassorna som ger precision men
samtidigt gör denna svår att uppnå.
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förutsättningarna för det stora språnget inom humanvetenskapen –
eftersom detta krävde en intensivare genomformulering av
förhållandet till källor och artefakter.
Detta ledde inte till en minskad internationalisering. Humanioras
förvetenskapligande, med källkritiskt revolution, etc. följdes istället
av etablerandet av internationella utbyten i kongresser,
världsorganisationer, forskarutbyten, med mera.
Att genombrottet för industriell massproduktion också påverkade
metodutvecklingen är självklart, eftersom naturvetenskapen allt mer
kom att inta rollen som en del av basen för samhällets existens.
Därigenom kom naturvetenskapen att kunna dra till sig resurser, som
bidrog till att utveckla den dyrbarare delen av experimentell
observation. Detta skapade inledningsvis för naturvetenskapen en god
cirkel, där mera resurser gav mer resultat som kunde stärka denna
vetenskaps samhälleliga betydelse.
Sammanfattningsvis hade de skillnader i publicering och läsning som
jag behandlar i denna text till fullo utvecklats senast i början av 1900talet. Det fanns en rik flora naturvetenskapliga tidskrifter, och nya
vetenskapliga rön publicerades huvudsakligen i dessa.67 Bland
humanvetarna blev de allt tjockare volymerna idealet.
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Rörande tillväxten av naturvetenskapliga tidskrifter se Sörlin 1994 s. 172; Sörlin
2004 1, s. 166. Under 1800-talet senare hälft räknades denna tillväxt i hundratal per
decennium, från 1900-talets början i tusentals per decennium och därefter eskalerande
ökningstakten fram till århundradets senare del då den började avta. Medicinaren och
vetenskapshistorikern Fleck beskrev på 1930-talet hur naturvetenskaplig
publicering indelades i ”tidskriftsvetenskap”, där originalforskning redovisades,
och ”handboksvetenskap” där den populära sammanfattningen gavs, Fleck 1997,
s. 116-120. Fleck intresserar sig inte mycket för humanvetenskaperna, trots att han
arbetar med historiska källor, och skriver bara något vagt om att t.ex. ordet ”stat”
uppfattas olika i statsvetenskap och i biologi, Fleck 1997, s. 115.
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Särskilda teorier för humanvetenskapen?
Att koncentrera sig på metod och publiceringsformer måste väl vara
att börja i fel ände? Först borde man klarlägga vilka teorier som är
de förhärskande, sedan eventuellt försöka utröna hur man försökt
belägga och redovisa dessa teorier. Så har de flesta som diskuterat
skillnaden mellan humanvetenskap och naturvetenskap resonerat.
Därför har också skillnaderna i metoder förblivit i stort sett ickediskuterade och icke-problematiserade – vilket gör dagens
omvandlingstryck mot humanvetenskapen så problematiskt.
Avsaknaden av självinsikt vad gäller metoderna har lett till att
humanvetarna inte fullödigt kan försvara dessa.
Jag menar dock att både metoder och teorier är betydelsefulla för
att förstå kulturen, och skall därför övergå till teorierna. Här finns,
som sagt, en omfattande diskussion att luta sig emot.
Denna diskussion inleddes när humanvetenskaperna under slutet av
1800-talet verkligen började definiera sig själva. De var ställda inför
den naturvetenskapliga utmaningen.

Humanvetarna inför utmaningen, slutet av 1800-talet
Att det var humanvetarna som försökte formulera vari skillnaderna
låg förklaras delvis av att de hade tvingats till reträtt och måste
rättfärdiga sin existens, delvis av att deras uppgift är att reflektera
över mänskligt beteende, och då inkluderas exempelvis varför och på
vilka grunder forskningen delats upp i två huvudgrenar.68 Den
föregångsman som oftast nämns är Wilhelm Dilthey som tycks ha
formulerat sig så att tiden kände igen sig. Hans indelning har blivit
vägledande fram till idag, och man finner den i de flesta översikter.
Humanvetenskapen syftade till att ”förstå” (tyska: ”Verstehen”) och
naturvetenskapen målsättning var att ”förklara” (tyska: ”Erklären”).
Första gången man möter detta begreppspar verkar de gåtfulla.
Enligt vardagsspråket är en ”förklaring” att utreda något så att det
blir ”förstått”.69 Det finns uppenbarligen naturvetare som försöker
”förstå”, t.ex. Konrad Lorenz som analyserar djurens beteende. Det
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Synonymer till ”humanvetenskap”, som användes. är ”kulturvetenskap” eller
”vetenskap om det andliga” (tyska: Geisteswissenschaften). Betydelseskillnaden är
försumbar.
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Se t.ex. Nationalencyklopediens ordbok, s.v. ”förklaring”, och under ”förstå” anges
att man därmed tillgodogör sig det tankemässiga innehållet.
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finns mängder av ”förklaringar” i humanvetenskapen, sådana finns
faktiskt i nästan varje text av humanister och samhällsvetare.
Jag erkänner genast att jag inte läst Dilthey (annat än i korta
stycken) utan bygger på de senare kommentatorerna. Tanken på
skillnaden lanserades i en skrift från 1894. Hans teori leder över mot
den hermeneutiska forskningstraditionen, där förståelse handlar om
ett inträngande i textens mening, och även att förstå intentionerna
hos de agerade, och därmed att leva sig in i deras sätt att ta beslut.70
Den svenska filosofins tidigare nestor, den analytiska filosofen
Konrad Marc-Wogau, skriver att vad förståelse betyder förblir
oklart, men det skiljer sig från kausal förklaring i positivisternas
mening.71 Om kausalitet binder samman naturfenomen så är det
meningen som har en liknande funktion för att tolka den historiska
verkligheten.72 En parallell skiljelinje drogs upp av med Dilthey
samtida, som skrev att naturvetarna var laggivande, men inte
humanvetarna. Detta formulerades som att naturvetenskapen var
”nomotetisk”; vilket är att ställa upp generella lagar, medan
humanvetenskapen var ”ideografisk”; det vill säga sysslade med det
unika.73
Läsaren av ovanstående rader inser att jag inte riktigt ser poängen
med denna definition av humanvetenskapen, eller i varje fall har svårt
att hantera dess innehåll. Därför var det en befrielse att läsa Mats
Furbergs studie ”Verstehen och förstå” från 1981. Han hade ägnat
några postdoktorala år åt att tränga in i vad hermeneutikens
föregångsmän (förutom Dilthey också Heidegger och Gadamer)
faktiskt skrivit om det empatiska förståelsevillkoret. Hans
utgångspunkt är att han varken på ett djupare plan eller på ytplanet
begrep vad de vill ha sagt, och han tillägger att han ”haft en
smygande misstanke att somliga av deras besjungare är i samma
läge, en misstanke som fick näring då antologin Hermeneutik för
några år sedan utkom med de präktigaste och mest
meningsförryckande felöversättningar sida upp och sida ner,
felöversättningar gjorda av författarna till de entusiastiska
essäerna”.74
I sin fortsatta kamp med att förstå dessa texter, där han är
sympatiskt ödmjuk, visar Furberg att en poäng är att den
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Filosofilexikonet 1988, s. 183, s.v. ”förståelse”.
Marc-Wogau 2000, s. 327
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Enligt Nordin 1995, s. 96.
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naturvetenskapliga kausaliteten har ett annat innehåll än den som
kan användas i humanvetenskapen.75 Att humanvetarna inte kan
använda sig av naturvetenskaplig kausalitet är självklart, och jag skall
strax återkomma till detta. Att inlevelse som metod är unik för
humanvetenskapen är också självklart, och ett viktigt påpekande.
Inlevelse kan i mycket begränsad omfattning användas inom
naturvetenskapen. Hur gärna husse eller matte än tror sig kunna leva
sig in i sin hunds själsliv, är det bara sitt eget jag som han eller hon
extrapolerar (annat än på ett mycket basalt plan). Men även inom
humanvetenskapen medför inlevelsen som metod svåra metodiska
problem. Det mänskliga tänkandet varierar över tid och rum. Faktum
är att vi inte kan leva oss in i vad vår granne tänker och vill. Ändå
måste vi använda denna metod.
Kanske skall Diltheys teori om skillnaden ses snarare som en reträtt
inför det naturvetenskapliga angreppet. Sven-Eric Liedman är inne på
detta sätt att förstå och förklara Diltheys framgångsrika lansering av en
ny definition på humanvetenskapen.76 Liedman skriver att det med
denna teori skedde en övergång från en tidigare uppfattning, som
exempelvis Hegel representerade, där naturvetenskapen var
underordnad humanvetenskapen, och skulle ses i ljuset av denna, till
en uppfattning där humanvetarna insett att naturvetare var omöjliga att
påverka och man därför måste utforma en definition av
humanvetenskapen som räddade ”idealismen” inom denna, dvs.
skyddade studiet av det mänskliga som något helt säreget.
Denna ”reträtt” till det humanistiska kärnområdet följdes inte av alla,
utan somliga följde naturvetarna i spåren. Man stod därefter inför det
förhållandet att en grupp inom humanvetenskapen (särskilt inom
samhällsvetenskapen) strävade efter att finna generella samband,
medan en annan gren (särskilt inom äldre historieforskning, men också
hos dagens postmodernister) hade en utpräglad motvilja mot sådana
lagbundenheter. De sistnämndas argument är att det mänskliga
samhället aldrig kan beskrivas med den exakthet som en
naturvetenskaplig lagbundenhet kräver. Det sistnämnda är ju helt
riktigt, men finns det kanske en annan lagbundenhet för
humanvetenskapen?
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Furberg 1981, s. 16.
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Fortsatta diskussion i samma banor
Detta identifierande av humanvetenskapens säregenhet var givetvis
inte bara en taktisk reträtt, utan motsvarade faktiska skillnader. Detta
visas av att den inte bara framträder som ett idéhistoriskt fossil i
läroböcker utan lever vidare i modern diskussion. För att i någon mån
spegla denna skall jag ta upp två viktiga inlägg som gjorts av Peter
Winch och Jürgen Habermas. De talar om samhällsvetenskap
respektive kulturvetenskap, men avser i huvudsak det jag här kallar
humanvetenskap.
Winch publicerade sin text 1958 men gav ut en korrigerad andra
upplaga 1990. Han menade att man måste skilja mellan kausalitet i
naturvetenskap respektive i samhällsvetenskap. Naturen kan förstås
med raka orsaksresonemang, men för samhällsfenomen måste man
också ta hänsyn till motiv. En historisk trend kan ändras av mänskliga
beslut, och i varje beslut ligger ett antal icke-beslut. Den stränga
kausaliteten är därför svår att använda inom humanvetenskapen.
Winch förkastar inte kausala tolkningar för mänskligt beteende men
menar att dessa är artskilda från motsvarande naturvetenskapliga
tolkningar.77
Habermas publicerade sin text 1970 och en tes är att
kulturvetenskapen inte kan inordnas under en teoriapparat på samma
sätt som forskningen om den objektifierade naturprocessen.
Kulturvetenskaperna arbetar med traditionsförmedlat innehåll som
måste tolkas. Dessutom spelar den egna värderelationen (den som med
ett användbart begrepp kallas förförståelsen) en roll för tolkningen.
Habermas talar om en hermeneutik för den traditionstolkande
vetenskapen som ett alternativ till den laguppställande
naturvetenskapen.78 I Habermas rika tankeproduktion kring dessa
frågor finns också andra aspekter, som dock ansluter till det sagda.79
Dessa beskrivningar tyder på att diskussionen i stort sett följt samma
linjer fram till slutet av 1900-talet. Förutom ett försök till beskrivning
av faktiska skillnader, och förutom en ”reträtt” inför naturvetenskapen
ser jag ett tredje gemensamt drag.
De som i slutet av 1800-talet formulerade humanvetenskapens
innehåll och målsättning baserade sina teser om ”förståelsen” på den
77

Winch 1994, s. 70-71, på s. 73-74 kritik av Poppers välkända kritik av
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Habermas 1994, s. 19-24, 53, 64.
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Liedman 1999, s. 305 om Habermas indelning i forskningens instrumentella
(naturvetenskapliga), hermeneutiska (humanistiska) och emancipatoriska
(samhällsvetenskapliga) uppgifter.
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övergripande metodrevolutionen som under 1800-talet hade skett inom
olika specialdiscipliner. Denna hade haft som sitt nav en djupare
förståelse av artefakter (inklusive texter) efter mänsklig verksamhet –
hur och varför de tillkommit. Att se denna process som en helhet är
viktig för att förstå inte bara metodutvecklingen också den delvis
gemensamma teoriomvandlingen.

Naturvetenskaplig tolkning av skeendet
Diskussionen kan ringas in ytterligare genom att ta upp en
naturvetenskaplig synpunkt. Vetenskapshistorikern Thomas Kuhn,
som också var naturvetare (han hade studerat teoretisk fysik),
formulerade en teori om hur vetenskapen förändrades, och där berör
han den skillnad jag behandlar här.
Hans skrift från 1962 fick en omedelbar spridning och gjorde
paradigmskiften till en slags gemensam tankefigur för alla som sysslar
med vetenskapshistoria. Kuhn hävdade dock att dessa bara gällde
”science”. (Ett problem med den svenska översättningen är att
översättaren inte behållit den svenska distinktionen, där
naturvetenskap ses som en del av vetenskapen, istället förefaller Kuhn
tala om hela ”vetenskapen”.)
Kuhn beskriver förloppet som att ett paradigm upprättades, vilket
bestod av ett sammanhängande system av teorier kring vilka det rådde
konsensus. Så småningom, med fortsatta allt mer förfinade och
förbättrade studier kom denna normalvetenskap att allt sämre stämma
med de observationer som gjordes. Till slut uppkom en kris då allt för
mycket var oförklarat. En ny dominerande teori kunde då slå igenom
och bli allmänt accepterad, och det hade skett ett paradigmskifte.
Kuhn säger också att den allmänna konsensusen som råder inom
naturvetenskapen medför att resultaten med fördel kan publiceras i
uppsatser, som är föga publiktillvända. Bokens roll är nästan enbart
som lärobok. Så länge normalvetenskapen råder behöver inte regler
och antaganden göras explicita. Endast i krissituationer, och ddå
övergående, kommer vetenskapsfilosofiska aspekter att framträda.
Efter ett paradigmskifte överges de gamla läroböckerna, det finns
ingen anledning att gå till klassikerna.80 Skildringen av
paradigmskiftena saknar inte dramatik, och han refererar den gamla
cynismen bland naturvetare om att en ny vetenskaplig sanning inte
triumferar genom att motståndarna övertygas, utan genom att de dör
80

Kuhn 1992, s. 29, 78, 137.
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undan.81 Detta nedbrytande av ett gammalt paradigm kombineras med
att naturvetenskapen är kumulativ. Det nya upprättas på en
kvarstående grund av etablerade fakta. Newtons resultat och slutsatser
finns kvar som särfall av Einsteins teori, men samtidigt (och just
därför) utplånas också Newtons teori som eget system.
Kuhn argumenterar kraftfullt för att dessa paradigmskiften enbart
gäller naturvetenskapen, eftersom det inom stora delar av
humanvetenskapen inte råder någon konsensus. Kuhn är till och med
tveksam till om humanvetenskaplig verksamhet kan kallas för
vetenskap eftersom forskarna inte kan besluta sig om en förhärskande
teori, men han nämner med gillande ekonomerna som ett positivt
undantag.82
I en ny efterskrift från 1969 betonade han åter att dessa
paradigmskiften inte gällde för humanvetenskaperna, och är en aning
förvånad och irriterad över att humanvetarna använt hans teori för att
beskriva förändringar inom sina ämnen. Han påpekar att inom
humanvetenskapen finns flera tävlande skolor. Indelningar i
exempelvis i olika historiska perioder är beroende av forskarens
särskilda definition. Han ser detta som uttryck för ”brott i moden,
smak och institutionella strukturen”. Han ger därför ett råd till
humanvetarna, och mer precist till konsthistorikerna: ”de notoriska
svårigheter som omger begreppet ´stil´ inom konsten kan försvinna om
målningarna kan betraktas som modeller av varandra istället för som
om de tillverkats i enlighet med några abstrakta vedertagna
stilregler”.83
Thomas Kuhn förefaller i denna framställning vara okunnig om att
det i stort sett bara är just dessa försök till preciserad stilanalys som
konsthistoriker arbetat med de senaste hundra åren. De har byggt upp
relativa samband genom att jämföra olika konstnärer och stilar, och
varit tämligen framgångsrika i detta. Vad Kuhn, som så många andra
naturvetare, inte riktigt förstår är att detta aldrig kommer att leda till
exakta definitioner och bevisade samband. Han tycks föreställa sig att
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om bara humanvetarna försökte på allvar så skulle då bli någon
ordning på begrepp och indelningar.
Jag tycker personligen att konsthistoriker sysslat allt för mycket med
dessa stilanalyser och försök att upprätta en relativ kronologi. Det
finns mycket annat att hämta inom konsten. Mentalitetshistorien,
folkloren, seendets utveckling (hur styrs seendet av avbildningen),
konsten som källa till den materiella kulturen, och så vidare, är
områden som jag anser är försummade. Men då rör man sig givetvis
ännu längre ifrån den exakta kunskapen och ut mot den inringande
kunskap som är humanvetarens profession.
Även inom humanvetenskapen pågår en ackumulation av fakta.
Hypoteser prövas, befinns riktiga och omvandlas så småningom till
självklart accepterade fakta (av samma dignitet som
naturvetenskapliga fakta). Exempelvis visste 1800-talets historiker inte
att senmedeltiden drabbades av en kraftfull ekonomisk kris, något som
ingen medeltidshistoriker idag kan bortse från; varken i sin tolkning
eller i sin periodindelning. (Däremot pågår en intensiv diskussion om
krisens omfattning, verkningar, etc. vilket dock bara bevisar att dess
allmänna existens accepteras.)
Man måste således både se att humanveteskapen aldrig kan nå till en
naturvetenskaplig exakthet och samtidigt att humanvetenskapen
bygger upp en allt större kunskapsmassa. Forskningsfronten kan vara
svår att identifiera som just en front längs långsamt avancerande
skyttegravar över vetenskapens fält, däremot är också humanvetarna
segerrika i det långa loppet.
Humanvetenskapen saknar inte övergripande växlingar av
forskningens inriktning. De liknar naturvetenskapens paradigmskiften,
men kan bättre beskrivas som modevågor. Några pionjärer etablerar
ett forskningsområde, ofta i strid mot någon äldre skola.84 Om de blir
framgångsrika får de efterföljare vad gäller metoder och teorier. Så
småningom är de viktigaste framstegen uppnådda, och ytterligare
forskning sker allt mer i marginalen för att klarlägga detaljer som ännu
inte blivit belysta. Forskningen får då en avtagande avkastning, och
unga, djärva och begåvade forskare söker sig till andra fält. Ofta kan
då något för en tid bortglömt forskningsfält återupptäckas och man
återvänder till detta för att vinna ut ny kunskap.
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Brante 1980, s. 285-287 visar på samma ”s-kurva” för all forskning, om den
studeras i mikroperspektiv. Han menar att en sådan process tar 30-40 år. Dessa
beskrivningar av intresse-vågen finns i all vetenskapshistoria, själv har jag använt
det för agrarhistorens historia, se Myrdal 2004.
70

Slutligen skall tilläggas att humanvetenskapen har ett visst mått av
paradigmskiften, då gammal kunskap för gott överges, lika väl som
naturvetenskapen har sina modevågor då alla rusar åt samma håll
eftersom området förefaller oexploaterat och djärva föregångare har
uppmärksammat området.
I det följande skall jag diskutera lagbundenhet och
orsaksförklaringar, som är två av de områden där olikheter i
teoribildning har lyfts fram.85
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Lagbundenhetens ställning
Den förstnämnda frågan, om lagbundenhet skall, kanske en aning
oväntat, relativiseras genom en jämförelse med icke-europeisk
filosofi och vetenskapsmetod. Den moderna filosofin är i huvudsak
likgiltig eller oförstående inför andra tankesystem än de
västerländska.86 Men det finns idag en underström av växande
intresse för världen som helhet, även om denna främst tar sig uttryck
som vetenskapssociologi eller vetenskapshistoria. Här finns storverk
som Randall Collins uppräkning av tusentals filosofer genom
historien, och klarläggande av samband dem emellan – där
Västeuropa bara är en av de kultursfärer som avhandlas.87 Här finns
schweizaren Elmar Holensteins djärva filosofi-atlas, som
programmatiskt lägger lika stor vikt vid de fyra kulturkretsarna:
västra Medelhavet/arabvärlden; Sydasien (Indien); Ostasien (Kina
och Japan); Västerlandet (Europa och Nordamerika).88
Det finns givetvis också en uppsjö av specialarbeten och
läroböcker, inom detta forskningsfält som inom andra. Av den
begränsade inläsning som jag har på området förefaller indisk
filosofi väl andlig för min smak, och inom arabvärlden tycks det inte
hänt mycket sedan Ibn Khaldun på 1300-talet.89 Säkerligen
(förhoppningsvis) har jag fel, och exempelvis Indiens ledande
ställning inom dagens matematiska utveckling kan inte förklaras
annat än med en framstående intellektuell tradition.
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Egendomligt nog är filosofin, samtidigt som det är ett av humanvetenskapernas
mest internationella vetenskapsämnen eftersom samma problem diskuteras världen
över, också ett av de mest eurocentriska ämnena, där man kan läsa alla kurser och
skriva allomfattande läroböcker utan att bry sig om annat än europeisknordamerikanska filosofer.
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Collins 1998. Han är en värdig efterföljare till Pitrim Sorokin, dock utan att
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Holenstein 2004. Han pekar ut Jasper som en föregångare till denna typ av studie.
Jasper formulerade tanken om axial-åldern, en ”axel” av ideologisk omvandling som
sträckte sig över Eurasien, och pågick århundradena omkring 500-talet före Kr.
Egendomligt nog tycks Holenstein inte känna till dtv-Atlas, som ger väl så eleganta
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Se t.ex. Koller 2002, s. 7-11 för en sammanfattning av huvuddragen i indisk
filosofi. I Arkoun 1993 diskuteras just frågan om varför den arabiska vetenskapen
och filosofin stagnerar efter 1300-talet.
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Kina och Europa
Den kinesiska filosofin har många beröringspunkter med den
europeiska, och denna blir jämförelsepunkten. Sannolikt har en
mycket stor del av dagens ledande generation av humanvetare i
västvärlden direkt eller indirekt tagit intryck av den kinesiska
tanketraditionen, förmedlad under studentrevolutionens dagar i form
av Mao Tse-tungs idéer (jag använder den tidens stavning av hans
namn). Två av uppsatserna är särskilt berömda.90 I hans uppsats om
motsättningar betonar han själv denna kombination av västerländska
filosofin (i dess marxistiska form) med äldre kinesisk filosofi.
Betonandet av dualismen är en beröringspunkt mellan tankesystemen. I
den andra kända filosofiska uppsatsen, om praktiken, är detta dubbla
idéarv minst lika tydligt. Hans hävdande av praktikens betydelse går
tillbaka på en lång kinesisk tanketradition där man inte skiljer mellan
handling och tanke. Denna betoning av praktikens samband med
tänkandet har förmodligen varit en av de viktigaste hävstängerna för
det kinesiska tänkandet och till att vetenskapen var så framgångsrik.
Ett faktum är att Kina på 1500-talet i århundraden hade varit långt
framom Europa inom naturvetenskapen. Planeternas rörelse,
kunskap om biologi, kemi och geologi var väl utvecklade i den östra
delen av den eurasiatiska landmassan, medan intellektuella i vår del
av världen under medeltiden låg försänkta i en tolkning av naturen
som knappast gick utöver Aristoteles. Den fråga vi måste ställa oss
är: varför kom det naturvetenskapliga genombrottet i Europa och
inte i Kina? En del av förklaringen är historie-materialistisk. Europa
skaffade sig ett ekonomiskt och politiskt försprång med
världserövring och kolonialisering som förde resurser mot det nya
centrat.
Men det finns också en förklaring inom samhällets ideologi.
Joseph Needham är den främste Kina-kännaren som levat i väst. Han
initierade, och ledde genomförandet av, det väldiga verket Science
and civilisation in China, där den nyss ställda frågan, om varför
Europa ryckte förbi Kina, är en av de centrala. Flera av banden var
inriktade på vetenskapshistoria och filosofi (andra tog upp teknik
och odling). Han pekade på en rad skillnader samhällets
organisering, som att den byråkratiska feodalismen i Kina i ett skede
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De finns givetvis i en mängd utgåvor, t.ex. Mao Tse-Tung 1967 med en trevlig
inledning av Bo Gustafsson.
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kunde vara pådrivande, i ett annat verka tillbakahållande.91 Men han
framhävde också inomvetenskapliga faktorer. Tidigare har man från
väst spekulerat i att Europa kanske trots allt låg framom i matematik,
men detta tillbakavisar Needham, med en massiv redovisning av
kinesisk matematisk vetenskap.92 Förklaringen måste ligga på ett
annat plan.
I den sammanfattande skriften The grand titration från 1969 ställer
han frågan på sin spets och ger ett svar som skakar vår självbild.
Titeln är en bild, vid titrering i kemin så tillsätts ett ämne till ett visst
annat ämne (gradvis/droppvis) tills att en kemisk reaktion inträffar,
vilket visar den ursprungliga lösningens halt.
Needham menade orsakerna till att européerna kunde ta över låg i
djupt liggande tankestrukturer. I vår del av världen har vi en Gud,
och denna Gud är en laggivande Gud. Vår Gud har givit budord och
den mosaiska lagen. Det var därför naturligt att tänka sig att Gud
också gav lagar för naturen, vilket ligger redan i vår beteckning på
dessa: ”naturlagar”. Reformationen och (den svagare)
motreformationen innebar förvisso ingen övergång till ateism. Vad
som skedde var att furstemakten, fursten av Guds nåde, framträdde.
Detta inte bara stärkte tanken på den av Gud givna lagen, utan det
var först då som tanken på naturlagen tog slutgiltig form.93
I Kina däremot fanns ingen monolitisk Gud, och de gudar som
fanns var inte laggivande. Det fanns egentligen inte någon Gud
överhuvudtaget i den mening vi i Väst är vana vid. ”Himlens”
antagna vilja eller beslut spelade en viktig roll i kinesisk
föreställningsvärld, och ”himlen” är en reflex av kejsardömets
hovliv, så som den grekiska gudavärlden (eller för all del den
nordiska gudavärlden), var en reflex av sin tids överklassliv.
Needham påpekar att konfucianerna hade segrat över legalisterna
under århundradena före vår tideräknings början. Konfucianernas
argument var att eviga och detaljerade lagar alltid skulle leda till
lagbrott och lagförvrängning. Visserligen skulle det finnas lagar, men
det viktiga var istället moralen, sättet att leva. Med detta rättesnöre
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Inledningsbandet Needham 1954 är för övrigt en av de mest lysande
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Se Needham 1969, s. 299-330. Hans analys här och motsvarande analyser i
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vad jag kunnat ge här. På svenska finns en beskrivning av legalisternas nederlag och
betydelsen av moralen, ”li”, i Granqvist 2000, s. 96-97 respektive s. 48-49.
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kunde lagen vara förhandlingsbar, av människor given och
föränderlig. Därmed fick den kinesiska naturvetenskapen svårare att
föreställa sig den eviga och absoluta naturlagen. Det man inte söker
efter finner man inte. Tankefiguren om naturlagar visade sig, under ett
bestämt skede av naturvetenskapens utveckling, vara ett oerhört
kraftfullt instrument i Väst för att upptäcka de starka empiriska
regelbundenheter som finns i naturen.
Att västerländska filosofer ger en annan skildring av hur naturlagen
uppkommit är självklart, eftersom de enbart koncentrerar sig på
utvecklingen inom det givna systemet och inte jämför med det
alternativa, kinesiska tankesystemet. George von Wright är ett typiskt
exempel, där han visar på rötter tillbaka till den grekiska vetenskapen
under århundradena före Kristus. Där ställdes ”logos” i centrum,
människans förmåga att begripa naturen. Detta ”logos”, som kan
översättas med: ”ord”; ”resonemang”; förnuft” och liknande ord i
dagens språkbruk, samt kombineras med evangeliets: ”I begynnelsen
var Ordet”. Detta är Gud och med det skapar Gud.94 Men von Wright
pekar också på att vetenskapen skjutit undan Gud till en allt mer
undanskymd plats i ett självfungerande universum.95 Denna paradox
där den gudomligt givna lagen ger instrument att förskjuta Gud är
uttryck för den mänskliga historiens typiska dialektik, där många
företeelser genom att drivas till sin extrem slår över i sin motsats.96
Fixeringen vid den rätta lagen i Väst, vid det goda styret i Öst är
två sätt att ideologiskt hantera uppbygget av en administration och
säkra dess legitimitet. Man skall inte överdriva skillnaderna, och det
finns många mellanformer. Man kan påminna om att likheten inför
lagen först gradvis framträder i Västerlandet ur principernas luftiga
värld till den reella verkligheten med demokratin och de politiska
revolutionerna under de senaste två hundra åren. Och i Kina fanns
givetvis lagar som skulle efterlevas, även om de inte ansågs vara
gudagivna. Dessutom är detta bara en, om än viktig, skillnad mellan
kulturerna.97
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Lagen som en del av vetenskapskulturen
När lagen har etablerat sin ställning som en del av den
naturvetenskapliga kulturen kommer den, enligt den tes som jag
driver, att stärkas bara genom att vara en del av vetenskapskulturen.
Dagens naturvetare behöver inte ansluta sig till tanken om en av Gud
given lag, bara till tanken att lagen inte kan brytas och att den är evig.
Att naturvetenskaplig forskning bestäms av nyttoaspekten kommer att
stärka strävan efter att finna allmängiltiga lagar. En sådan
lagbundenhet är nämligen förutsättningen för att de naturvetenskapliga
resultaten skall kunna levereras och användas i praktisk verksamhet
för brobyggen, kemiska processer, läkemedel, etc.
Denna framgång för den naturvetenskapliga lagen förklarar också
varför humanvetenskapen länge försökte efterbilda den
naturvetenskapliga lagen, eller åtminstone komma så nära som
möjligt. Och även rekylen, i försvaret av att slippa lagbundenheten (se
ovan om Dilthey), kan förklaras med den väldiga framgången för
tanken om lagbundenheten.
Varken försök till efterliknande av naturvetenskapens metoder och
modeller, som hos nationalekonomerna, eller försök att förkasta dem
totalt som hos en del kulturforskare har visat sig vara den enda vägen.
Istället finns det flera stigar som leder framåt mellan dessa
ytterligheter.
Man skulle kunna gå ett steg vidare och säga att detta
identifierande av den naturvetenskapliga lagen som en stark metafor
innebär att humanvetare mycket väl kan återerövra lag-begreppet.
Den naturvetenskapliga lagen är formulerad på tanken om en
gudomligt given lag i styrandet av samhället. Den
naturvetenskapliga lagen kan därmed betraktas som ett särfall. Detta
särfall av lagen kommer i sin matematiska enkelhet, i sin stränghet,
aldrig att vara tillämpar på den mänskliga historien.
Istället kan vi återknyta till metaforen med den juridiska lagen, den
mänskliga överenskommelse som skrivs ned om hur vi skall agera.
Lagbundenheten inom humanvetenskapen blir då en statistiskt
säkerställd empirisk regelbundenhet som kan förväntas fortsätta in i
En faktor av delvis annan karaktär är den tekniska utvecklingen som gav
instrument åt naturvetarna. Varje sådan förklaring måste också innehålla element
som förklarar Europas tidigare efterblivenhet. Således kan exempelvis de
intellektuellas frihet eller den anti-auktoritära diskussionens skärpa ha varierat
över tid inom en kulturkrets.
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framtiden. Och sådana har vi många av. Och vi använder redan lagbegreppet på detta sätt ofta inom humaniora och samhällsvetenskap.
Ett känt exempel är ekonomernas ”Engels lag”, som säger att med
ökade inkomster – på olika nivåer från individ till hela samhället –
kommer den andel av konsumtionen (och produktionen) som går till
livsmedel att minska. Detta är en historisk lagbundenhet som vi kan
följa tusentals år tillbaka, från jordbrukets uppkomst och grundandet
av de första städerna fram till dagens kris för jordbruket.
Målet blir att försöka förstå hur och varför dessa lagbundenheter
uppkommer, och under vilka förutsättningar de kan bli bestående
eller gå under.
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Rak kausalitet eller dialektik
I sin bok Tio tankar om tid har Bodil Jönsson följande formulering:98
”Hennes ord gick rakt in. De tog! För om det är något som en
naturvetare kan så är det att tänka logiskt.” Uppenbarligen avser
Jönsson inte att hon är expert på filosofi, utan något annat.
Visserligen är kommentaren fälld i förbigående, men denna
föreställning, om att naturvetare är mer logiska än andra, är mycket
utbredd bland naturvetare. Ett annat exempel ger Sverre Sjölander,
som har skrivit en bok med åtskilliga belägg för att människans
handlande till dels är biologiskt bestämt. Han skriver att: 99 ”Den
enda dogmen i naturvetenskapen är väl den att varje del av
föreställningsvärlden måste vara logiskt och rationellt föreningsbar
med varje annan – det får inte finnas motsägelser eller oförenliga
föreställningar om samma sak.”
Vad är det som avses? Att humanister och samhällsvetare är
ologiska? Tolkningen är (förhoppningsvis) orimlig. Snarare handlar
det om att en speciell, mycket begränsad form av logik avses,100 där
kärnan är rak kausalitet. (Jag använder här denna beteckning framför
det bättre beskrivande men tillsynes nedsättande ”enkel kausalitet”.)
Även inom humanvetenskapen finns starka anhängare av den raka
kausaliteten som överlägsen alla andra förklaringar, särskilt inom
den strömning som dominerat 1900-talets filosofi i stora delar av
Västvärlden, nämligen den analytiska filosofin.101 Denna skola har
också med förkärlek valt sina exempel från naturvetenskap. Strävan
är att finna ovedersäglig kausalitet, och man vilar tungt på den
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Jönsson 1999, s. 16, yttrandet fälls apropå en fundering om att det blir mer ont
om tid ju äldre man blir. En intressant tanke som sedan inte diskuteras. En
bidragande orsak till tidsbristens förändring kan vara den relativa fördelningen av
antaget liv kring den tidpunkt som gäller – dvs. människans öde; medvetandet om
döden, som är en av de stora frågorna inom filosofin. I ärlighetens namn skall
sägas att Jönsson senare i boken försöker fundera kring kausalitet, där (mänskliga)
avsikter och inte bara (naturliga) orsaker spelar in.
99
Sjölander 2004, s. 125.
100
Inte alla naturvetare håller sig enbart med ”rak logik”. I den stora
sammanböjningen som pågår diskuterar också naturvetarna den komplicerade
kausalitet som människor ger upphov till, se t.ex. Ridley 2003, s. 98 ff.
101
Se t.ex. texter i ”Filosofins genom tiderna 4”, 1964.
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formella logiken. A är A och inte exempelvis både A och À på en
gång. Och om A leder till B så leder det inte ibland till C eller D.102
Denna raka kausalitet, och dess strikt regelmässiga form för
slutledning, har etablerat sig som en del av den naturvetenskapliga
kulturen. Det är därför naturvetare tror sig vara särskilt logiska.
Ett vackert exempel på detta ger den franske sociologen Bruno
Latour, sin bok från 1987 om hur man bygger naturvetenskapliga
fakta. Han analyserar etablerandet av fakta som en social process.
När argumentationen förefaller vara övertygande ”it is said to be
logical”. Målet är att styra in läsaren obevekligt i en enda fåra, där
det inte är möjligt att framställa några andra tankar. Logiken blir
därför i hans tappning också retorik: ”Is the conclusion escapable? Is
the figure waterproof? Is the proof thight enough?”103
Latour beskriver den naturvetenskapliga forskningsprocessen som
fylld med motsatser, vilket han kallar forskningens ”Janus-ansikten”.
Ett par exempel: Naturvetenskapen kommer genom sin strävan efter
att basera sig i experiment och observation att begränsa sig till en
liten faktiskt undersökning, och sedan skydda sina resultat med
myriader av referenser till auktoriteter, dvs. kampen mot
auktoritetstro leder till auktoritetstro; Naturen kommer att avgöra
forskningskonflikten eller avgörandet i forskningskonflikten kommer
att påvisa vad som är naturen.
Det skall dock påpekas att man kan uppfatta det som att han
underskattar verkligheten som den ytterst avgörande för
forskningens giltighet, och en slarvig läsning av hans texter öppnar
för en tom skepticism av postmodernt slag.104 Latour tar dock
avstånd från den relativistiska postmodernismen.
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Jämför t.ex. Aristoteles motsägelselag: ”Samma bestämning kan inte samtidigt
och i samma avseende både tillkomma och inte tillkomma samma sak”. Mot detta
finns parallellt tanken på dualism och dialektik från Herakleitos till Hegel, att inget är
tänkbart utan sin motsats.
103
Latour 1987, s. 58.
104
Exempelvis Bunge 1998, s. 236 påpekar att man kan läsa Latour som att om en
samling forskare slår sig samman kan de påstå vad som helst (och få acceptans).
Men Latour säger att det är ett Janus-ansikte, dvs. att båda påståendena existerar
samtidigt, se Latour 1987, s. 99: ”Nature is the cause that allowed controversies to
be settled – Nature will be the consequence of the settlement”. Dessa påståenden
är samtidigt sanna, motstridiga och en del av forskningens dialektiska process.
Sökandet efter sanningen, hur naturen ser ut, är det avgörande och drivande, och
framgår inte tydligt hos Latour, för att han anser det självklart. Latour 1998 s. 280
om avståndstagande från postmodernism.
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Hans beskrivning av motsättningar, där båda motsatserna alltid är
sanna samtidigt, är oundviklig när man skall beskriva mänsklig
aktivitet, som t.ex. naturvetenskaplig forskning. Latour tar i
begränsad omfattning upp humanvetenskapen, och föreställer sig att
formandet av fakta sker på samma sätt där, vilket jag menar bara
delvis är korrekt.105 En följdverkan av att metoder och teorier
utformas olika blir också att forskningens sociala process kommer
att se annorlunda ut. Exempelvis kommer man aldrig inom
humanvetenskapen att få sådana monolitiska tolkningsparadigm som
de vilka råder inom naturvetenskapen.

Logiskt resonemang hos humanvetare
Inom humanvetenskapen finns mycket mindre av strävan att skapa
en snäv kanal som leder läsaren fram emot det oundvikliga. En
forskare som allt för tydligt skapar ett ovedersägligt resonemang
kommer inte att framstå som trovärdig. Det finns snarare en tendens
att komplicera tolkningen och att ta in ytterligare några aspekter,
innan slutsatsen om en eller annan betydelsefull, eller kanske till och
med dominerande orsak presenteras. En sådan öppenhet för andra
faktorer, och erkännande av att de också inverkar, anses stärka en
välbalanserad slutsats.
Att enbart använda sig av rak kausalitet och strikt formallogik har
aldrig varit någon framgångsrik väg när man skall försöka begripa
det mänskliga samhället och dess individer. Den analytiska filosofin
har inte firat några triumfer i analysen av komplicerade förlopp som
exempelvis utbrott av ett världskrig. Ingen skulle våga ställa upp en
enkel orsakskedja från skottet i Sarajevo. Ingen skulle heller våga
peka på ångmaskinen som den starka förklaringen, den yttersta
röraren, för industrialismen.
Det räcker faktiskt med att dröja en stund över morgontidningens
rapporter i stort och smått för att inse att människor inte handlar
enligt rak kausalitet. De flesta företeelser måste förklaras med flera
olika faktorer som är omöjliga att sortera ut från varandra (detta
brukar kallas att förklaringen är multikausal). Dessa förklaringar
105

Latour 1987, s. 256-257, att fakta etableras inom exempelvis sociologi liksom
inom naturvetenskap, delvis genom att forskarna kommer överens om vad som är
fakta. Jämför Latour 1998 s. 310 om att han började med naturvetenskap eftersom
den humanvetenskapliga redan visste att dess kunskap tillkom i en social struktur.
Mot detta kan invändas att detta ”konstruerande” är olikartat inom forskningen om
människor jämfört med inom forskningen om det icke-mänskliga.
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innehåller också osäkerheter i vad som är orsak och verkan, eftersom
det finns en ständig växelverkan. Uttalat eller underförstått ligger att
motsatser och motstridiga viljor mellan människor är avgörande och
dessutom finns inom den enskilde individen. Vid sidan av den raka
kausaliteten, som naturligtvis också den finns i det mänskliga
samhället, måste människors tänkande och agerande förklaras på
andra sätt.
Slumpen har alltid tillmäts en stor roll i studiet av människan. Både
historien i stort och det enskilda människolivet kan förefalla som en
serie tillfälligheter, och liksom alla tillfälligheter kommer de att
ordna sig i strukturer. Metodiskt hanterats detta av det osäkras
matematik – statistiken. (Under senare år har slumpens roll betonats
allt mer inom naturvetenskapen, men detta upphäver inte
lagbundenhetens säkra matematik som målet i naturvetenskapen.)
En unikt humanvetenskaplig metod är hermeneutikens inlevelse,
där forskaren försöker förstå människornas situation och beslut.
Detta ställer dock stora tolkningsproblem. Ett av de klassiska är om
forskare skall acceptera den studerade periodens (gruppens)
förlegade värderingar och idéer eller använda vår tids?

Dialektikens självklarhet och misslyckande
Men det finns ytterligare en tolkningsmetod för humanvetenskapen,
den dialektiska metoden. Inte heller denna är allenarådande inom
humanvetenskapen, men den har en intressant egenskap, den
förefaller vara unik för humanvetenskapen. Detta har framträtt
genom ett av vetenskapshistoriens största och mest intressanta
misslyckanden: försöken att applicera dialektiken på naturvetenskap.
Dialektiskt tänkande, där varje tankeled föder och i sig bär sin
motsats, har funnits inom den västerländska filosofin från dess första
framträdande (Herakleitos). Motsvarande dualistiska tolkningar
finner man världen över i olika kulturer. Även humanvetare som inte
betraktar sig som dialektiker använder denna motsatsernas
tankemetod nästan automatiskt i sin analys av olika skeenden.
En teoretisk kulmen nådde det dialektiska resonemanget med den
tyske filosofen George Wilhelm Friedrich Hegel, och hans metod
kom att spela en dominerande roll både i 1800-talets konservativa
idéutveckling, liksom i den radikala. För Karl Marx var denna
tankemetod central, och hans partner och uttolkare Friedrich Engels
skrev mycket om den. Både Hegel och Engels använde gärna
exempel från naturen för att bevisa dialektiken. Men Engels stora
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naturvetenskapliga försök, ”Anti-Dühring”, varken presenterade
eller ledde till några naturvetenskapliga framsteg. Exemplen i denna
skrift, liksom hos Hegel, är så okomplicerade att de närmast kan
betraktas som en slags metaforer för att illustrera dialektiken: hur
motsatser slår över i varandra, hur kvantitativ förändring leder till
kvalitativa språng, osv.
Naturvetare talar förvisso om växelverkan, men att det axiomatiskt
skulle finnas motsatser i varje företeelse finns inte ens som en tanke.
Skeendet tolkas istället i kedjor av kausaliteter som förvisso kan
byggas till komplexa system och där hänsyn tas till
osäkerhetskalkyler. Det finns också systemteorier som förutsätter
växling mellan balans och obalans (exempelvis den kända Gaiahypotesen om jorden som ett system). Men inte heller här används
någon motsatsernas tankemetod.
Under realsocialismens tid i Sovjetunionen och efter andra
världskriget i stora delar av Östeuropa och Asien blev dialektiken
påbjuden tolkning, och Engels skrifter ingick bland de kanoniserade.
Naturvetenskapen gjorde framsteg inom rymdforskningen, biologin,
osv., men trots det incitament som måste ha funnits för att göra
dialektiska tolkningar av naturfenomen så skedde detta aldrig.
Detta kan ses som ett gigantiskt misslyckande för dialektiska
tolkningar. Redan den analytiska filosofin formuleras som en attack
på den metafysik som dialektiken ansågs vara. Misslyckandet stod
således klart i början av 1900-talet. Bertrand Russel och andra
ledande föregångare för den nya skolan menade att naturen sorterar
sig inte i motsatser, utan istället i skalor, och en tendens leder inte
automatiskt till motsatt tendens.
Detta misslyckande, kombinerat med att dialektiska resonemang
(mer eller mindre utvecklade) kontinuerligt används inom
humanvetenskapen skulle kunna tyda på att detta visar en säregenhet
för det människans medvetna tänkande och agerande. Att dialektiken
är säregen för humanvetenskapen är inte en ny tanke. Jean-Paul Sartre
hävdade just detta i sitt stora verk från 1960 om den dialektiska
tolkningen. Hans mål var bland annat att begränsa ambitionerna hos
realsocialismens teoretiker.106
Jag menar att denna begränsning är dialektikens styrka, och just
genom att den inte kan appliceras på naturvetenskapens studieobjekt
visar den en möjlig väg för att tränga in i det säregna med människans
106

Sartre 1976. Även Liedmans lärda verk från 1977 behandlar detta. Men jag
avser att återkomma till en diskussion av dessa skrifter i Myrdal 2005b.
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kulturhistoria. Den stora frågan för människans historia är ju varför en
biologiskt bestämd förändring, övergått till en kulturellt bestämd.
Människan har varit densamma under hundratusen år eller mer, men
under de senaste tiotusentals åren har vi sett en dramatisk kulturell
utveckling. Varför?
Frågan måste vikas ut. Varför leder vår förmåga att tänka det som inte
finns (och tänka bort det som finns) till ständiga överskridanden, till att
en tendens slår över i sin motsats, till att allt är annorlunda än vad det
förefaller vara? Varje gång vi tror att vi naglat fast en mänsklig
företeelse så visar den sig vara annorlunda på ett nytt plan av
intentioner.
Dubbeltydigheten är en del av människans tänkande, vilket vi ser
redan i metaforens roll. Utan liknelser skulle vi inte kunna tänka
överhuvudtaget, samtidigt som liknelserna alltid förvrider. Och
människors motsägelsefullhet stannar inte vid att finnas i ögonblicket.
Det är en banalitet att ett antal människors strävanden leder till det
som ingen förväntade sig. Betydligt intressantare är att varje skeende
innehåller (möjligheten) till sin motsats: kärlek rymmer möjligheten
till en hatfylld skilsmässa, att rusta för krig kan leda till fred, straffet
rymmer i sig en benådning. Varje uppfylld önskan rymmer
otillfredsställelse. Samtidigt behöver ingen av dessa motsatser
realiseras, de bara existerar som styrande möjligheter.
Att det mänskliga medvetandets intentionella komplexitet skapar
dessa motsatser, som inte finns i naturen, betyder givetvis inte att
naturvetenskapen skulle vara ”enklare”. Det innebär inte heller att
osäkerhet eller sannolikhet skulle var exkluderade ur
naturvetenskapliga teorier. Och i viss mån finns intentioner i allt
växande. ”Vad önskar ett träd?” är en relevant fråga för en biolog.
Någon form av förenklad dialektik skulle kunna användas för
biologiska system. Men i sin fulla utveckling är dialektiska
resonemang förbehållna den mänskliga kulturens och individens
historia.
Liksom vad gäller lagbundenheten måste jag hänvisa till en annan
text där jag försöker utreda min uppfattning utförligare. Men helt klart
är att med en ungefärlig lagbundenhet, med osäkert avgränsade begrepp
och med ett studieobjekt där motsatser medför att allt flyter och
ständigt riskerar att övergå i något annat så krävs textsjok för att ringa
in skeendena och förklaringarna.
Det blir nu tydligt att inte bara metoderna utan också teorierna är
oundvikligen textkrävande.
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Sammanböjningen
Då C P Snow skrev sin broschyr var det inte i första hand
förekomsten av två kulturerna, utan att detta hade blivit ett problem,
som gav genomslag. Sedan dess har behovet av sammanlänkning
inte blivit mindre aktuell.107
Eftersom skillnaden delvis är kulturbestämd kommer också
sammanlänkningen att vara det. I själva verket kan man betrakta
uppkomsten av humanvetenskapen och naturvetenskapen som en
klassiskt dialektisk process, där dessa motsatser ”skapar” varandra –
definieras mot varandra.
Detta åtskiljande har varit fruktbart, genom att tillåta en
specialiserad metod- och teoriutveckling. Men åtskillnaden kommer
att uttömma sina möjligheter, och därmed i sig bereda för en process
som leder till ett sammanflöde. Att det sker ett fullständigt
samgående är osannolikt, eftersom skillnaderna mellan de båda
kulturerna till stor del är betingade av studieobjekten.
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Litteraturen om detta är snabbt växande, och jag nöjer mig i huvudsak med att
förutom till de artiklar jag själv skrivit, se litteraturlistan, hänvisa till de två de
andra artiklarna i Axess tema ”De två kulturerna” i nummer 2 år 2005, av Jarrick
respektive Benner. Jarrick betonar det nödvändiga sambandet, Benner tar upp den
naturvetenskapliga attacken och den humanvetenskapliga reträtten, men inte den
eftersträvansvärda balansen.
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Figur 6. Skiss över den långa klyvning och det begynnande sammangåendet av
humanvetenskap och naturvetenskap under de senaste halva årtusendet.
S=samhällsvetenskap, H= humaniora. Här har också de relativa
styrkeförhållandena skisserats.

En allmän bakgrund är att kunskapsmassan ökar. Detta är en av
huvudtrenderna i världshistorien, och vad vi idag ser är ett av de
stora sprången. Grundläggande är den ökade samhälleliga
arbetsdelningen där allt större delar av befolkningen sysslar med
vetenskap. Språngets produktionstekniska kärna är datoriseringen.
Den elektroniska datahanteringen och dess tvilling, det världsvida
nätet (world-wide-webb/internet) har skapat helt nya förutsättningar.
Ibland påstår man att nästa kunskapstekniska språng är biotekniken
med kartläggandet av människans och andra djurs gener, men denna
specifika kunskapsexpansion måste ses som en del av
datorrevolutionen. Den hade inte varit möjlig utan de förutsättningar
som den elektroniska datorhanteringen erbjudit.
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I ett längre historiskt tidsperspektiv är långt ifrån alla av
datorrevolutionens möjligheter uppfyllda. Jag skall nedan dock bara
diskutera fem specifika processer som i vår egen tid bidrar till
samgåendet:
1. Teknikens ökade kraftfullhet
2. Gränsöverskridande i nya specialiteter
3. Ökad kunskap om sambanden
4. Okunskapssamhällets utmaning
5. Globaliseringens hierarkier

1/ Teknikens ökade kraftfullhet
En grundläggande faktor är naturvetenskapens ökade kraftfullhet.
Denna har en (delvis) negativ sida (A) och en positiv sida (B).
A/ Den ”negativa” sidan har förvisso också en mycket positiv effekt,
annars skulle den aldrig ha utlösts – nämligen en ökad materiell
välfärd. Men den teknik som skapar detta har också medför att vi
som mänskligt kollektiv kan göra ingrepp vilka leder till långtgående
och irreversibla konsekvenser. De tekniska framstegen ger oss
möjlighet att ingripa i livets innersta processer och påverka de
kraftigaste energiflöden. På punkt efter punkt kommer den
naturvetenskapliga kunskapen – om den omsätts i praktisk handling
– att så kraftfullt influera på det mänskliga livet att den kan leda till
katastrofala missgrepp och miljökatastrofer. Naturvetares svar på denna
utmaning brukar vara att det inte är tekniken i sig utan människors
användande av tekniken som ger miljöförstöringen.
Nåväl! Detta erkännande innebär också att denna kraftfullhet behöver
de perspektiv som humanvetenskapen ger, den måste inramas av
kunskaper om mänskligt agerande. Teknikens användande och dess
eventuella samhälleliga konsekvenser måste utforskas inom
humanvetenskapen. Naturvetenskapen i sig kommer aldrig att kunna
ställa de frågor som ger lösningar på energiproblemen, sjukskrivningar,
människogenererade klimatförändringar, etc. Naturvetarna kan endast
utforska de frågor som en samhällelig analys ställt, exempelvis: varför
vill vi bevara landskap, varför vill vi skydda djuren och hur skall vi
organisera ett samhälle som är långsiktigt resursbevarande?
Detta betyder inte att humanvetare skulle vara bättre och mera
moraliska människor än naturvetare. Exempelvis har historiker givit
tolkningar som i nationalistisk tappning blivit argument för de
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blodigaste krig. Men kunskapen om människans handlande kan leda
till eftertanke. Skall vi ingripa i den mänskliga uppsättningen av
gener krävs en moraldiskussion, som kan föras längre än vad
filosoferna hittills kunnat med hjälp av nya biologiska kunskaper,
och omvänt kan de biologiska kunskaperna ges en ny dimension
genom att inbäddas i en årtusenlång diskussion om livet och vårt
ansvar för detta.
Den tekniska kraftfullheten tvingar också till större ansvarstagande
för det icke mänskliga, för djur som lider eller arter som hotar att
utplånas. Vi kan visserligen aldrig bryta oss ur den tolkningsram
som vår mänskliga identitet ger oss, men dessa försök att ta ansvar
för helheten tenderar att relativisera oss själva och därmed faktiskt
till att stärka vår identitet. Detta kan endast ske inom
vetenskapssamhället som helhet, och sammanböjningen är därför av
existentiell betydelse för oss som mänskligt kollektiv.
B/ Samtidigt leder de stora framstegen inom naturvetenskapen
(förutom själva datorrevolutionen) till att humanvetenskapen
tillhandahålls teknik och kunskap som påverkar dess egna tolkningar.
Ett av de tydligaste exemplen erbjuder arkeologin, som idag nästan lika
mycket är naturvetenskap som humanvetenskap. Här har
sammanböjningen övergått i ett sammanfogande. Ett exempel är att
naturvetenskap givit helt nya dateringsmöjligheter, med C-14,
dendrokronologi, etc. Ett annat är att pollenanalys ger ny kunskap om
odling och landskap. Uppräkningen kunde fortsätta. Dessa nya
tolkningsmetoder måste fogas in i en humanvetenskaplig diskussion
rörande kulturutvecklingen. Exempelvis kommer belägg på
handelsvägar, med analys av stenarter i våra förfäders redskap, att leda
till en diskussion om samhällstruktur och om förhållandet mellan
centrum och periferi. Även om själva det naturvetenskapliga resultatet
kan presenteras kortfattat enligt den naturvetenskapliga modellen,
måste den större tolkningen presenteras på det humanvetenskapliga
sättet med stora textmassor.
Liknande omvandlingar finner vi i en rad ämnen. Konsthistorien
nytolkas med hjälp av naturvetenskaplig analys av kända konstverk.108
En av de stora mötesplatserna är givetvis psykologin och psykiatrin.
Inom mitt eget ämne, agrarhistoria, är sambandet självklart.
Inte minst kommer det kontrollerade experimentet att spela en allt
större roll i framtiden även för humanvetenskaplig forskning. Varför
108

Ett exempel på detta ges i Koldeweij m.fl. 2001, där flera artiklar visar hur
dendrokronologi kan hjälpa till med dateringar, färganalys kan avslöja kopior, osv.
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fortsatte man använda till synes ineffektiva redskap? Kan historiska
experiment visa oss den rationalitet som ligger dold, och kanske detta
till och med får betydelse för dagens landskapsvård eller ekologiska
odling?
För att klara både samhälleliga och inomvetenskapliga problem måste
därför en helhetssyn mellan humanvetenskap och naturvetenskap
etableras. Att enbart använda naturvetenskapen leder inte fram till
tolkningar av den mänskliga komplexiteten, att enbart använda sig av
humanvetenskap kommer att leda till stagnation inom många ämnen.

2/ Gränsöverskridande i nya specialiteter
Eftersom intellektuell kapacitet och minnesförmåga förblir
densamma måste kunskapsmassans tillväxt motsvaras av att enskilda
forskare koncentrerar sig på mindre forskningsområden. Visserligen
sker det en anpassning i hela samhället till denna ökande
kunskapsmassa, men på ett allmänt plan är vi inte mera begåvade än
exempelvis de grekiska filosoferna.109
Att den enskilde måste inrikta sig mot ett smalare fält ger
paradoxalt nog också en större frihet. Det tidigare idealet var ofta att
börja med att lära in ett av traditionen givet område (kemi eller
konsthistoria) och sedan gradvis fördjupa. Detta kan nu (ibland)
överges och forskaren skär ut små bitar från olika områden och
kombinerar till något eget. Mellan biologi och kemi, mellan
statskunskap och historia uppstår små men nya forskningsområden.
Ibland kan de traditionella forskarna ondgöra sig över den så kallade
”bindestrecksforskningen”. Denna forskning är dock en oundviklig
följd av kunskapsmassans tillväxt som kommer att skapa nya
specialiteter.
Den ökade specialiseringen har också en annan viktig följd, och
det är översiktens ökade betydelse, eftersom det lilla forskningsfältet
måste begripas gentemot och tolkas som en del av den större
helheten. Olika sökmotorer på nätet har blivit ett sätt att snabbt
skaffa sig översikter på olika områden. Både naturvetare och
humanvetare skummar av tidskrifter liksom bibliotekets nyutlägg av
böcker. Humanvetare kanske oftare samlar på sig egna eller lånade
böcker. Naturvetare har ofta imponerande samlingar av särtryck och
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Att IQ stigit med omkring 15 i genomsnitt i hela världen de senaste årtiondena
kan inte förklaras med att vår allmänna intelligens stigit genom någon biologisk
förändring utan med att förmågan att läsa symboler har ökat, se Ridley 2000, s. 90.
Ett redskap i fällkniven har fällts ut under informationsrevolutionen.
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kopior ur tidskrifter på sina rum (och det finns ett internationellt
system av utbyte av särtryck). Ideligen uppstår i detta bläddrande
oväntade kopplingar.
Man skall inte heller underskatta populärvetenskapens roll i detta
överskridande. Många forskare sätter en ära i att åtminstone hjälpligt
följa med vad som händer i den andra kulturen. Detta betyder att
vetenskapsjournalisten har en stor betydelse för vetenskapens
utveckling. (Att vetenskapsjournalisten har betydelse för demokratin
och allmänhetens kontroll över och användande av vetenskapen
lämnar jag här åt sidan.)
Många kommer att finna sin framgång inom redan etablerade
specialområden och ge viktiga bidrag till kunskapsmassan vidgning.
Andra kommer att specialisera sig inom gränsområdena. I tvärsnittet
mellan olika vetenskapliga ämnen ställs nya frågor, olika metoder
kopplas samman. När nya specialiteter växer fram uppstår en slags
korsningseffekter. Man kan jämföra med den heterosis,
korsningsvitalitet, som uppstår då olika raser eller stammar av
husdjur korsas med varandra. Detta förutsätter fortsatt existens av de
”rena” raserna eller ämnena.
Denna ökade fragmentering kommer att skapa ett lappverk över
tidigare gränserna. Med en dialektisk tolkning kan man säga att
samma process som en gång skapade de båda kulturerna,
specialiseringen, också kommer att bidra till att upphäva dem.

3/ Ökad kunskap om sambanden
Kunskapsmassans tillväxt får också en direkt effekt på vår förståelse
av de processer som studeras. Det visar sig att de ursprungliga
uppdelningarna, som länge varit praktiska, tenderar att bli
tvångströjor för tänkandet. På punkt efter punkt upptäcker forskare
att det inte går att studera människan och naturen separat.
Uppfattningen av landskapet och ekosystemet håller på att
omformas, där man ser den mänskliga verksamheten som en central
faktor – över hela världen och under många tusen år. Det av
människan opåverkade naturlandskapet finns inte. Exempelvis
påverkade människor naturen med eld redan i en avlägsen forntid, i
jakt och i förbättrande av miljön för sina bytesdjur. För att bevara
biodiversitet (mångfald av arter – där vår tids teknik utplånar eller
hotar utplåna arter i snabb takt) och värdefulla landskap (där vår tids
mest effektiva odling tenderar mot s.k. åker-öken) är det omöjligt att
enbart arbeta med naturvetenskap. Detta krav på tvärvetenskap över
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den stora gränsen beror inte bara på att man måste förstå vår tids
samhälleliga konflikter utan fast mer på att denna biodiversitet och
dessa landskapsvärden skapades genom äldre tiders nyttjande av
naturen. De kan därför inte bevaras om vi inte förstår bönder och
jägare under äldre tid.
I snittet mellan medicin och psykologi kommer ny biologisk
kunskap att ge nya perspektiv när man klarlägger hur människans
genetiska koder styr vårt handlande, samtidigt som medicinen
kommer att få erkänna att nästan alla sjukdomar är psykosomatiska.
I denna sammanblandning finns inte bara ett uppgivande av de
egna positionerna utan än mer ett erövrande av nya. Historiker
kommer att vara tvungna att ta hänsyn till de naturkatastrofer som
nya naturvetenskapliga metoder avslöjar (och som historiker tidigare
ofta tenderat att underskatta), men naturvetarna kommer att vara
tvungna att inse att en katastrofs effekter alltid är beroende av det
samhälle i vilket den inträffar.
Om specialiseringen inom vetenskapssamhället öppnade
möjligheter till överskridande kommer insikten om att människa och
natur är en enhet att tvinga fram överskridande. Samarbetet kommer
inte att vara oproblematiskt. Det kommer att bli en kamp om vilka
tolkningar som skall ges företräde, om vilka metoder som skall
användas. Vem skall få resurser? Skall ledningen över de nya stora
forskningsområden som tvärar över naturvetenskap och
humanvetenskap innehas av naturvetare eller humanvetare?
Kampen kommer att röra publiceringsformer, meriteringskriterier
och hur pengar skall fördelas. Men efter detta kommer kampen också
att gälla tolkningarna. Naturvetenskapen kommer att utmana
humanvetenskapen och kräva lagbundenheter, humanvetenskapen
kommer att utmana naturvetenskapen och kräva hänsyn till
komplexitet och slumpmässighet.
Samarbete bär i sig motarbete, men de forskargrupper som verkar i
gränslandet, och som lyckas etablera ett framgångsrikt samarbete
kommer förmodligen att ha komparativa fördelar jämfört med
forskargrupper som försöker med tvärvetenskap men låter den ena
kulturen dominera.

4/ Okunskapssamhällets utmaning
Att vi går mot ett kunskapssamhälle och informationskultur kommer
också innebära att okunskapssamhället och förfalskningskultur
breder ut sig. Förklaringen är att inför kunskapsmassans väldiga
tillväxt och den massiva information som sköljer över oss finns det
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två grundstrategier: den ena är att försöka finna vägar att behärska
kunskapsmassan, den andra är att avskärma sig från den. Båda
beteendena kan givetvis finnas inom samhället samtidigt liksom
inom den enskilde individen.
Detta kan ses som en dialektisk tolkning av skeendet. En stark
tendens, som ger oss väldiga mängder information lätt tillgänglig,
kommer att skapa en motreaktion. Den informationsmängd som
strömmar över oss är inte bara till hjälp utan också stressande, den
kräver ett avskärmande. Den som öppnar sig för all information
kommer att gå under av hjärnstress och sönderstyckad tid. Vi lever i
en tid av oändliga möjligheter och detta kommer att både befria och
förtrycka oss. Detta förklarar varför vår tids människor både har mer
fritid, mer semester, än någonsin tidigare och samtidigt är mer
stressade än någonsin tidigare. Reaktionen; berättigade lat-semestrar
och timmar framför televisionen, liksom andra avkopplingar är
begripliga inte bara som en följd av möjligheter utan också som en
följd av informationsstress.
Problemet uppstår när denna avkoppling slår över i kunskapsförakt
och avskärmning. Detta sker på en rad områden. Inom
populärkulturen breder inte bara populärvetenskapen ut sig, utan
också förnedrings-TV. Inom avkoppling och mindexpanding finner
vi inte bara skönlitteratur och teater utan också drogkultur och
spelmani. Under senare år har astrologi och annan New Age-ideologi
brett ut sig på ett sätt som var otänkbart för några årtionden sedan.
Hela den rörelse mot utvecklingsläran som finns i USA blir
obegriplig om man bara ser den som religion, den är också en
reaktion mot en allt djupare, mera komplex och även utmanande
kunskap om utvecklingen.110 Kunskapssamhället motsvaras av en
motström där många flyr verkligheten, eller ges en falsk bild av
verkligheten.
Om vårt samhälle skall klara framtida utmaningar måste
okunskapssamhället och förfalskningskulturen motverkas. Här har
det samlade vetenskapssamhället en stor uppgift. Naturvetenskapen
kommer inte att klara detta ensam, och inte heller
humanvetenskapen.
För naturvetenskapen är faran att vända ryggen mot människorna,
och tro att ett expertvälde är lösningen. Detta, den odiskuterade
teknikutvecklingen, kommer nämligen oundvikligen att leda till att
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Här finns en omfattande litteratur, se för ett internationellt perspektiv: Wheen
2005, för ett mera svenskt: Jerkert & Hansson 2005.
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naturvetare blir syndabockarna vid misstag och katastrofer. Det
vetenskapsförakt som finns i mycket av New Age söker en del av sin
förklaring i att naturvetenskapen inte förmått ena sig med
humanvetenskapen för att sätta sina resultat i en samhällelig och
humanistisk diskussion.
För humanveteskapen ligger faran i att finna rationaliseringar för
att legitimera okunskapssamhället. Den skepticism som kan bli
följden av en postmodernism i dess grova form kan leda till
förnekandet av möjligheten att nå kunskap. Detta kan bli ett
legitimerande, inte bara av vetenskaplig lättja, utan också av
okunskapssamhället och förfalskningskulturen. Ett svar på denna
skepticism är att söka visa att det går att nå säker kunskap och att det
pågår en faktisk ökning av den väl belagda kunskapsmassan. I
framtiden kommer detta ofta att ske i samarbete med
naturvetenskapen.

5/ Globaliseringens hierarkier
Den femte faktorn är globaliseringen. Återigen finner vi detta som
både en del av en lång historisk tendens och förvandlad till ett språng
genom datoriseringen och nätet. Resultat och material är omedelbart
tillgängliga över världen. Detta får flera följdkonsekvenser.
En är det ökade samarbetet. Naturvetarna kommer alltid att ligga
före humanvetarna av det enkla skälet att problemen är mera
likartade. En forskare i Canberra och en i New Delhi kan skriva en
artikel tillsammans över nätet, nästan utan att ha träffats, eftersom
problemställningen är så likartad och metoderna färdigutformade.
Detta är svårare inom humanvetenskapen (om nu inte båda studerar
indiska bönder).
En annan faktor är att ett gemensamt språk, engelskan, utväljs av
alla. Ibland kan jag känna mig som jag levde i provinsen Gallien
femtio år efter Kristus. Svenskan trängs tillbaka och engelskan blir
häpnadsväckande snabbt dominerande på de intellektuella områdena.
Sannolikt står vi inför att även de humanvetenskapliga
monografierna i framtiden skrivs på engelska. Detta kräver att de
som lever i småspråkens områden lär sig skriva en välformulerad
engelska, och att använda engelskan som sitt språkverktyg. Annars
kommer forskningen varken att bli bra eller tas på allvar. En följd
blir att det egna språket på lägre sikt kommer att falla tillbaka,
eftersom det är svårt att upprätthålla full kompetens på två olika
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språk.111
En tredje faktor är att en internationell hierarki upprättas.
Vetenskapen är en meritokrati, där den bäste (mest meriterade) i
princip skall ha störst framgång för att gynna kunskapstillväxten.
(Det finns givetvis en motsats, som säger att den som framför nya
tankar måste få ett motstånd från de etablerade.)
Detta innebär att jämförelser måste bli allt mer internationella, och
att gemensamma mått utvecklas. Det räcker inte längre med de
kretsar som har personkännedom inom en nation bedömer varandra.
En sådan internationell hierarki kommer att gynna dem som redan är
på toppen. Liksom i en idrottsliga kommer topplagen att dra till sig
spelare, och därigenom förblir de topplag. I den stora internationella
meritokratin intar USA och de andra anglosaxiska länderna en
tätposition som är remarkabel och så kommer det att förbli en lång
tid. Genom att de befann sig i en tätposition när den internationella
meritokratin etablerades kan detta förhållande förbli en lång tid efter
det att USA förlorat sin roll som ekonomiskt och politiskt ledande
(ungefär som de grekiska akademierna i det romerska riket).
I sakens natur ligger då att de måttsystem som införs under den
internationella etableringsfasen kommer att gynna dem som
bestämmer över dessa. Det mått som används mest idag, det så
kallade ”citeringsindexet”, gynnar USA och missgynnar exempelvis
Frankrike, se Bilaga 1.
Denna enhetliga bedömning kommer inte bara att utsträckas över
världen utan också över ämnena. Detta ser jag som ett viktigt uttryck
för att en enhetsvetenskap växer fram och att denna inte bara skapar
samarbete utan också kamp. Även här kommer de som är i ledningen
under formateringsfasen att bestämma hur måtten utformas. Ett
citeringsindex, referensregister, enbart över artiklar gynnar
naturvetenskaplig publicering, se Bilaga 2. Detta kommer både att
medföra en humanvetenskaplig anpassning och ett motstånd – som
framhäver böckers värde som publiceringsform. (Denna föreliggande
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Denna fråga uppmärksammas gärna av småspråkens företrädare. Men när
anglosaxare skriver om engelskans segertåg är de tämligen likgiltiga för
småspråkens öde, istället oroar de sig för att det allmänna genombrottet för
engelskan kommer att leda till att flera olika pidgin-varianter kommer att utvecklas
ur engelskan, som spanska och franska ur latinet, se t.ex. populärvetenskapliga
skildringar i Bryson 1991 respektive Bragg 2003. Men om inte
informationssamhället bryter samman är risken för något sådant mindre troligt,
eftersom det gemensamma utbytet kommer att ständigt korrigera mot det
vedertagna, så som skett med mandarin genom det kinesiska kejsardömets
kontinuitet.
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skrift kan naturligtvis också betraktas som ett led i en sådan
anpassning – och motstånd). Här finns en rik metodutveckling
framför oss i kamp mellan vetenskapens två kulturer.
Globaliseringens genomgående effekt är således att den bidrar till
utjämning och jämförbarhet. Om naturvetenskapen i denna process
segrar nästan totalt kommer detta inte att bara skada
humanvetenskapen utan också naturvetenskapen, eftersom denna är
beroende av att en gemensam helhet upprättas.
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Kampen om framtiden
Idag framkastas många förslag på hur naturvetenskapen skall bli
normerande för humanvetenskapen och öka dess vetenskaplighet.
Många av dessa förslag framställs av forskare som verkligen
eftersträvar ett samgående, och som även i övrigt har de bästa och
ädlaste syften.
Från den naturvetenskapliga sidan kan exempelvis Harvardentomologen Edwar Wilson nämnas, som har skrivit flera
storsäljande böcker. Han är orolig över jordens framtid, och vill
särskilt skydda biodiversiteten. När det gäller humanvetenskapen
hoppas han att framsteg inom naturvetenskapen, särskilt inom
neurologi, kommer att:112 ”provide a basis for a more solid social
science, and a better capacity to anticipate and step away from
political and economic disaster”. Han kan inte föreställa sig att ett
utforskande av den biologiska bestämningen snarare kommer att
ytterligare visa på det motsättningsfyllda och svåranalyserade i
människans medvetna handlande, och detta kommer att kräva
humanvetenskaplig metodutveckling.
Från humanvetenskaplig sida finner vi liknande argument hos den
argentinske filosofen och matematikern Mario Bunge. Han är
välgörande kritisk mot postmodernismens avarter, och han betecknar
denna rörelse som riktad mot vetenskapen och forskningen som
sådan.113 Med denna utgångspunkt talar han, en smula förvånande,
om källkritiska historiker som ”scientists”, och skiljer därmed ut
dem från stora delar av den övriga humanvetenskapen. I övrigt är
han ganska oförstående inför humanvetenskapens metoder och påstår
att de som helhet är på ett ”protoscientific stage”, dvs inte har
uppnått samma vetenskaplighet som naturvetenskapen. Hans förslag
är att humanvetenskapen skall använda matematiska modeller, få
fram mera precisa siffror och bestämma sig för enhetliga begrepp
och metoder.114 Det flytande är honom främmande.
En av de intressantaste utmaningarna som humanvetenskapen fått
under senaste år kommer från den amerikanske fysiologen Jared
Diamond, som skrivit en bästsäljande bok om världshistorien. Jag
skall uppehålla mig ganska utförligt vid Diamonds förslag till
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förändring av humanvetenskapen, inte bara på grund av att hans bok
är en intressant utmaning mot vedertagen historieskrivning, utan
framförallt därför att han i sitt avslutande kapitel ger en balanserad
och genomtänkt presentation av det naturvetenskapliga misstaget
rörande hur historia (och andra humanvetenskaper) kan bedrivas.
Jared Diamond avslutar sin viktiga och anti-rasistiska bok om
världshistorien med en epilog: ”The future of human history as a
science”. Han skriver här att: ”The challenge now is to develop
human history as a science, on par with acknowledged historical
sciences such as astronomy, geology, and evolutionary biology”.115
Den svenska översättaren, Inger Johansson, försöker komma runt
problemet med att “science” betyder naturvetenskap genom att ge
avsnittet rubriken “Humanhistoria – framtidens vetenskap”, och det
angivna citatet uttolkas som “Utmaningen blir nu att utveckla
humanhistoria som vetenskap, jämbördig med erkända historiska
vetenskaper som astronomi, geologi och evolutionsbiologi”.116 En
korrekt översättning är: ”naturvetenskap”. Diamond vill faktiskt
rycka upp historievetenskapen ur dess ovetenskapliga sömn och ge
råd så att den kan börja förklara något på samma sätt som
naturvetenskapen gör. Vad är då hans recept mera konkret?
Han vill kvantifiera de ekologiska skillnaderna mellan de stora
kontinenterna, i förhållande till förutsättningarna för mänsklig
aktivitet. Mängden utgångsmaterial för domesticering, växter och
djur, står i centrum för intresset.
Han vill söka den yttersta orsaken till att Europa tog ledningen.
Han antyder att den förklaringen ligger i ekologisk känslighet i
Västasien, och byråkratisk stelbenthet i Kina, medan Europa
gynnades av politisk splittring som gav öppningar för utveckling.
Även här finner han en ekologisk förklaring i Europas splittrade
geografi, medan Kina har en geografi som verkar politiskt samlande.
Kvantifiering, internationella jämförelser och ökad hänsyn till de
faktorer som omger människan, miljöfaktorerna, är programmet. När
dessa klarlagts kan vi börja utforska resterande kulturella egenheter.
Han erkänner visserligen att det är svårare att härleda allmänna
lagbundenheter inom historievetenskapen, att det finns svårigheter i
att fastställa orsakssamband och göra förutsägelser. Men han menar
att dessa problem är överkomliga, och egentligen är de desamma
som för de historiska vetenskaperna inom naturvetenskap (geologi,
115
116
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etc.). Den komparativa metoden blir hans slutliga förslag. Han
hoppas att: ”historical studies of human societies can be pursued as
scientifically as studies of dinosaurs” och de skall komma att:
”belong to the science rather than the humanities” precis som
paleontologi eller glaciärforskning.117
Inget av de konkreta förslagen (komparation, kvantifiering, etc)
ligger utanför de undersökningar som humanvetenskapen redan gör,
och i själva verket är hans förslag till tolkning om Europas rush mot
ledningen ganska konventionell. De kan återfinnas i de flesta
historiska läroböcker. Jag tror till och med att man kan ta detta
resonemang om samverkan mellan natur och människa betydligt
längre än vad Diamond gör. Vad betyder exempelvis den kinesiska
inriktningen på arbetsintensivt jordbruk som följer av risodlingen,
jämförd med en europeisk inriktning på mera arbetsbesparande och
tekniktätt jordbruk, som följer av blandningen mellan boskapsskötsel
och åkerbruk?
En mera allvarlig kritik är att miljöfaktorerna visserligen är viktiga
men de skall inte överbetonas. En rad samhälleliga företeelser har en
utveckling i sig, som äganderätten, kvinnans ställning, statsmakten,
och så vidare. Dessa kan inte förstås som restposter, utan måste
förstås jämsides med miljöfaktorerna. Det handlar om en
växelverkan mellan natur och kultur, och ett dialektisk samspel
mellan människor.
Att det inte räcker med att omvandla humaniora till naturvetenskap
blir ännu tydligare om vi går från teorier till de faktiska
undersökningarna. Hur skall vi kunna rekonstruera exempelvis
naturmiljön och dess historia? Här finns en rad naturvetenskapliga
metoder, som pollenanalys. Här finns metoder med både
naturvetenskapliga och humanvetenskapliga aspekter, som i
arkeologiska utgrävningar. Och här finns rent historiska källmaterial,
som äldre kartor.
Låt oss betrakta de sistnämnda. Kan dessa källmaterial utvinnas
mer information genom att vi överger de metoder som
humanvetenskapen utvecklat och låter naturvetenskapliga metoder
(vilka det nu skulle vara) ta över? Svaret är nej. Vi måste hålla fast
vid källkritiken, och detaljerat studerat vem som ritat kartan, på
vems uppdrag och i vilket syfte. Dessutom måste en rad andra
faktorer dras in. Kunde bönderna i byn motarbeta lantmätaren, och
lura honom, och hade de ett intresse av detta? Vad fanns det för
117
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intellektuella metoder som lantmätaren hade tillgång till, i form av
t.ex. geometri, och hur påverkade dessa resultatet?
Att det måste till ett möte mellan naturvetenskap och
humanvetenskap för att svara på de stora frågorna i mänsklighetens
historia har jag redan argumenterat för. Men detta möte måste ske
genom att de båda huvudgrenarna inom vetenskapen accepterar
varandras metoder, och använder dem när de är adekvata.

Blandvetenskap
Många projekt kan bedrivas genom att forskare från olika discipliner
kommer samman och arbetar med var sin del av uppgiften. Ofta
bedrivs de som stora konsortier där forskargrupper träffas i
seminarier, men sedan bedriver sin forskning var för sig. Ibland
blandas naturvetare och humanvetare inom en institution så att de
regelbundet träffas. Detta är ytterligare ett steg på rätt väg.
Men detta räcker inte. Min erfarenhet av gemensamma projekt är
att det tvärvetenskapliga mötet också måste ske inom forskare. Detta
renässansideal måste ställas emot vårt samhälles snabbt tillväxande
kunskapsmassa, där det är svårt för den enskilde forskaren att följa
med inom ens det egna ämnet. Därför måste särskilda kompetenser
uppstå i gränslandet. Naturvetare skall utan att uppge sin egen
ursprungskompetens också tillägna sig elementa i delar av
humanvetenskapen och omvänt.
”Tvärvetenskap” eller motsvarande termer beskriver samarbetet
mellan forskare,118 men för att beskriva denna nya typ av forskare
behövs ett annat ord. Man skulle kunna kalla den forskning de
bedriver för human-natur-vetenskap, bildat på samma sätt som t.ex.
human-ekologi.119 På engelska blir detta ”humanist-natural-science”.
Vad som talar emot en sådan ordbildning är dess klumpighet. En
förkortning baserad på stavelser ger: hum-nat-vetenskap (eng: ”hum118

Jag ger mig inte in på begreppsdiskussionen rörande tvärvetenskap,
multidisciplinaritet, etc. Här behövs mer konkreta studier på mikronivå rörande
mötet av metoder och teorier än vad jag hittills sett.
119
Diamonds talar om human-historia, ”human history”, men då i förhållande eller
som pendang till natural-historia. Humanvetenskap (som faller lätt för oss i vårt
språk) och ”human science” är redan bildade som begrepp. I detta ligger inte ”human
science” som underordnat ”science”, vilket förespeglar Diamond. Förmodligen är det
ett exempel på att kulturen, i det här fallet språket, styr tänkandet. Diamond skriver
att ”history departments rarerly if ever describe themselves ”Department of
Historical Science”. Jag tror att alla svenska historieinstitutioner skulle svara att de
sysslar med historie-vetenskap om man frågade dem. Vad annat skulle de svara?
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nat-science”).120 Kanske är det enklaste helt enkelt att kalla detta för
”blandvetenskap”. Men vad utmärker denna?
Den naturvetare som använder sig av ett humanvetenskaplig
källmaterial bör sätta sig in tolkningsmetoder som mångfalden av
artefakter (inklusive texter) efter mänsklig verksamhet kräver. Detta
användande skall kunna tåla hård kritik och kontroll från
humanvetare. Detta har naturvetenskapliga doktorander inom
exempelvis agrarhistoria lyckats med, så det är ingen utopi.
Den humanvetare som använder naturvetenskapliga metoder måste
tillägna sig reglerna för dessa experiment och observationer. Om
exempelvis ett plöjnings-experiment görs med äldre plogmodeller
skall detta kunna utsättas för naturvetenskaplig kritik av klassiskt
slag. Inom en stor del av den arkeologiska forskningen görs detta
med framgång, exempelvis på Arkeologiska forskningslaboratoriet i
Stockholm. Inte heller detta är någon utopi.
Betecknande nog publicerar de naturvetare som använder historiskt
källmaterial stora monografier, medan de humanvetare som
använder naturvetenskapliga metoder skriver korta artiklar. Metoden
är styrande för publiceringen, vilket ger ett stöd för den tes jag drivit
om hur materialet styr.
Samtidigt uppstå blandformer. Avhandlingar kan exempelvis ha en
stor monografiliknande huvuddel – där den källkritiska
redovisningen sker – och därtill ett antal artiklar publicerade som
bilagor.
Etablerandet av forskning i ett gränsland, denna blandvetenskap
(hum-nat-vetenskap), innebär inte ren naturvetenskap eller ren
humanvetenskap upphävs. Mycket stora delar av forskningsfälten
kommer att bedrivas som vanligt. Cellforskningen går vidare utan att
man drar in humanvetenskapliga material. Forskningen rörande nya
testamentets exegetik behöver inte några naturvetenskapliga
metoder.
Om problemen inte är större än att vi måste acceptera varandras
arbetsmetoder, så är det väl bara att sätta igång? Det blir hård kamp,
eftersom allt samarbete också medför konflikter. Naturvetarna
kommer att underkänna en del amatörmässigt experimenterande som
humanvetare gör. Och som svar kommer humanvetare att köra
naturvetare genom köttkvarnen om de inte tillräckligt genomskinligt
120

Denna typ av förkortningar var vanliga i sovjetväldet och är det i USA, t.ex.
agit-prop och komintern (kommunistiska internationalen), respektive ag-ec
(agricultural economics) eller vietcong (vietnamesiska för vietnamesiska
kommunister, men som förkortning använt i amerikanska).
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redovisar sina källmaterial.
Den enkla grundregeln förblir densamma som den varit – finns
inga kontrollmöjligheter kommer svaga själar att börja bluffa, och då
bryter sanningssökandets bygge ihop. Den naturvetenskapliga
undersökningen måste redovisa experiment och observationer så de
kan återupprepas, den humanveteskapliga måste redovisas
källmaterialet så källmaterialet kan återfinnas och kontrolleras (utan
att den som kontrollerar måste ägna ett år till att göra detta). Men allt
sådant löses kontinuerligt inom vetenskapen, det är just sådant som
disputerandet är till för.
Men så enkelt är det inte.

Det egentliga problemet – förakt och hybris
Ett större problem ligger istället på ett annat och djupare plan, på ett
kulturellt och historiskt bestämt plan. Den egentliga konflikten
skapas av att humanvetarnas förakt möter naturvetarnas hybris.
Jag rör mig här ut på glödande kol, och kommer därför att avancera
snabbt och snarare peka på några forskningsuppgifter än på resultat
som jag är säker på. De flesta som läser denna text kommer
säkerligen inte alls att känna sig träffade. Därför behövs
kontrollerande undersökningar.
Inom humanvetenskapen rådde under århundraden ett grundmurat
förakt för materialism. Idéerna och inte den materiella verkligheten
var styrande för skeendet. Förvisso expanderade den materialistiska
inom filosofin efter renässansen, parallellt med naturvetenskapens
framryckning.121 Inom humanistiska kärnområden förblev dock
idealismen stark. Inom politiken ansågs att det var idéerna som
styrde, och i staterna de stora männen, konst och litteratur ansågs
vara de stora andarnas valplats, osv. Metodomvandlingen under
1800-talet försvagade inte denna starka idealism, utan tvärtom
förstärkte den just genom det allt intensivare och allt mer
framgångsrika studiet av de artefakter som skapats genom andlig
verksamhet. (Detta gäller även en så till synes materiell vetenskap
som arkeologin, där religiösa tolkningar eller tolkningar i ”Blut und
Boden”-traditionen var legio.)
Visserligen har mera materialistiska tolkningar sedan trängt fram,
inte minst genom marxismens utmaning från senare delen av 1800121

Rörande filosofisk samexistens och kamp mellan materialism och idealism vill
jag gärna nämna två läsvärda miniessäer av Dick Haglund om ”idealism”
respektive ”metafysik” i Nationalencyklopedien.
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talet. Naturförutsättningar, teknik och ekonomi tilläts spela en allt
större roll i historiska skildringar. Här fick marxismens grundtanke
om materialism ett sådant genomslag att den i detta avseende (dock
ofta omtolkad av motståndare) faktiskt kom att bli normalideologi.
Idag finns inte mycket av det öppna föraktet för materiella
tolkningar. Frågan är om det ändå dröjer sig kvar en tvekan att ta till
sig naturvetenskapliga resultat, så som Diamond (och andra
naturvetare) påstår. Jag tror att de kan ha rätt. Systematiska
undersökningar av vilka förklaringsvariabler som humanvetarna
föredrar kommer att visa att de hellre väljer de faktorer som ligger
under mänsklig kontroll än de som ligger utanför. De undersöker
helst också områden där de känner sig hemma, som brottslighet,
mentalitetsförändringar, sociala strukturer, etc. (dessa är förvisso
viktiga forskningsområden). De undviker områden där de inte känner
sig lika hemma, som exempelvis studier av miljöfaktorer, och
försvarar sig ibland mot ekologisk determinism (istället för att se en
spännande teoretisk utmaning).
En faktor som jag också vågar framkasta är att humanvetarnas
tvekan baseras i övervärdering av de intellektuellas och tänkandets
roll. (Denna har faktiskt stärkts inom delar av humanvetenskapen
under senare år, som en idealistisk rekyl efter marxismens fall.) Att
undersöka en sådan inneboende tendens till överskattning av
tänkandets roll är svårt, men borde vara åtkomligt genom textanalys
av humanvetenskapliga skrifter.
Naturvetarnas hybris är minst lika svår att belägga. Att peka på den
är dessutom ännu mera utmanande än att framhålla humanvetarnas
förakt. Det är bekant att berömdheter tror på berömmet, och därför
får en förvrängd bild av sig själva, så att de tror sig kunna det de inte
kan. De utsätts för en slags inbillad kompetensutvidgning. Detta
gäller inte bara doku-såpastjärnor utan även t.ex. professorer i
ekonomi. Detsamma kan sägas ha skett för den vetenskapskultur
som naturvetenskapen utgör.
Omgivna av nytto-idealet, och utpekade av alla, politiker som
allmänhet, som våra hjältar har de börjat tro på detta själva. De
börjar tro att de är särskilt ”vetenskapliga” och särskilt ”logiska”.
Därmed betraktar de gärna humanvetenskapen som underordnad
vetenskap, vars metoder man lätt kan lära sig och där naturvetaren
gärna kan bidra med lite upprensning av krångligheter och
otympligheter som humanvetarna håller sig med.122
122

I förhållande till “Konsten” har naturvetarna däremot ofta en slags vördnad
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Dessa förenklade samhällsanalyser kan också leda till att
naturvetare tror sig kunna komma med förslag till
samhällsförändringar som skall skötas enligt den raka kausalitet som
är deras logik.123 Denna kritik drabbar både industrianknutna
naturvetare och miljövänner. (Att även samhällsvetenskapen kan ge
underlag för förenklad analys är givet, och hör ofta samman med
kravet på leverans av enkla lösningar, dvs. av ett okomplicerat nyttobegrepp – och sådana förslag kommer både från höger och vänster.)
Här är det dags att säga att jag är orättvis i min beskrivning. Det
finns många naturvetare som är medvetna om sin begräsning, och
som är beredda att ta till sig den humanvetenskapliga komplexiteten
i samhällsuppfattning, och det finns många humanvetare som inser
naturens avgörande betydelse för tolkningen av människans kultur.
Jag har försiktigtvis inte anfört några belägg, eftersom de endast
skulle bli enstaka och kanske till och med anekdotiska. Man måste
göra undersökningar för att belägga huruvida de påståenden jag
kastar ur mig verkligen stämmer och i så fall i vilken omfattning. Jag
skulle föreslå textanalys även här, av olika naturvetenskapliga
påståenden om samhället.
Textanalys måste kombineras med studier av hur resurser fördelas,
och vilka effekter detta får. Det är känsliga frågor, och naturvetarna
skulle kunna hävda att de tvärtom får för lite om man räknar på hur
ofta humanvetarna förekommer i citeringsindex. De sistnämnda
pekar då på den bias som finns i dessa index. Här finns således ett
spännande fält för forskning om forskning.

Framtiden
Jag är förhoppningsfull om att humanvetarna kommer att ge upp sin
tveksamhet mot naturvetenskapliga resultat, och att naturvetarna på
(den är underbart obegriplig), medan humanvetarna som är konstnärernas kusiner
och dessutom deras analytiker förhåller sig mera respektlösa.
123
En bra medicin mot hybris är Parkinsons lag. Han är elak mot de flesta. Hans
beskrivning av hur 1800-talets kinesiska och även engelska intelligensaristokrati
anställde med hänsyn till klassisk bildning innehåller följande kommentar, som är
orättvis men har en välgörande effekt mot överdriven självuppfattning: ”Man
antog (utan tivel med rätta) att en naturvetenskaplig utbildning inte gjorde sin man
lämpad för någonting – utom möjligen för naturvetenskap”, Parkinsson 1957, s.
64. Man kan emellertid vända på detta skämt, och hävda att det var precis den
föraktfulla inställningen som medförde att C P Snow betraktade humanister som
konservativa, och som bidrog till att de båda ledande engelska universiteten, som
tillsammans brukar kallas Ox-bridge, kom efter i den naturvetenskapliga
revolutionen (något de sedan tog igen med en framryckning inom naturvetenskap).
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samma sätt kommer att ge upp sin självtillräcklighet, och kommer att
kunna ta till sig humanvetarnas resultat. Så småningom.
Under den närmaste framtiden kommer den naturvetenskapliga
pressen på humanvetenskapen att gradvis öka. Den kommer att ske
som en hårdare anpassning till de bedömningsmallar som
naturvetenskapen har utvecklat. Styrmekanismerna kommer att vara
hårda och stavas: ”pengar”. En del av humanvetenskapen kommer
att följa påbuden, och gå över till kortare artiklar. Problemet med de
humanvetenskapliga datamängderna som kräver stora genomgångar
och textmassor kvarstår, och detta kommer att lösas på olika mindre
tillfredställande sätt.
En annan del av humanvetenskapen kommer att fly verkligheten.
Under en mantel av olika ”postmoderna” rörelser kommer de att
hävda ideologins och tolkningens primat. Detta kommer också i
många fall att leda bort från närstudier av källmaterialen, och bort
från vetenskapen (därmed bekräftas också naturvetarnas
misstänksamhet mot delar av humanvetenskapen).
Givetvis kommer det att uppstå en motrörelse, som alltid i det
mänskliga samhället. Det öppnar sig luckor i vetandet, outforskade
fält när humanvetarna tvingas publicera sig antingen för kort eller för
flummigt. I dessa luckor kommer den nya blandvetenskapen att
breda ut sig. Här kommer stora naturvetenskapligt-arkeologiska
undersökningar att kombineras med rena arkeologiska tolkningar.
Här kommer stora undersökningar av etnologisk botanik, där
naturvetarnas taxonomier samkörs med dem som man kan finna i
antropologiska material.
Vilken tendens kommer att segra? Att större delen av
humanvetenskapen underkastar sig naturvetenskapen och att rester
av humanvetenskapen flyr in i det ”konstnärliga”? Eller att det
uppstår ett reellt samgående? Säkerligen länge den förstnämnda
tendensen, men kanske på sikt, och under trycket av de faktorer som
verkar mot en sammanböjning kommer också det reella samgåendet
att stärkas.
I botten ligger den samhälleliga utvecklingen som helhet. Vad
händer om den pågående klimatförändringen går över i ett skov, eller
om resurserna på något område verkligen blir knappa, eller om
ansamlingen av miljögifter når en kritisk nivå? Att det inte blev
något kärnvapenkrig berodde på att många oroade sig för det och
dessutom protesterade mot det. Ett sådant krig blev därigenom
politiskt och moraliskt omöjligt (och förhoppningsvis är det så ännu
en tid). På samma sätt, genom en samhällelig debatt, kommer
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ovanstående problem att lösas.
Det vi inte oroar oss för råkar vi ut för. När katastrofen inträffar
kommer människor att söka hämnd, så har det ofta varit i historien.
Varje stor kris har sina syndabockar. Ett exempel bland många är
pogromerna mot judarna under digerdöden. (Det fanns i samtiden de
som beskyddade judarna mot anklagelser som redan då måste
framstått som absurda för många iakttagare av sjukdomens förlopp.)
Vi står inte inför någon massförföljelse av vetenskapsmän om
utvecklingen skulle leda över i en allvarlig kris, inte ens om den kan
förklaras med oförsiktig teknikutveckling som i sin tur är följden av
naturvetenskapliga framsteg. Vårt demokratiska samhälle med dess
fria debatt har allt för många spärrar för att något sådant skulle
inträffa. Men om inte forskare i de båda kulturerna finner sätt att
samarbeta kan det få negativa konsekvenser för den betalande
allmänhetens förtroende för vetenskapen.
Jag är dock övertygad om att vinsterna, både inomvetenskaplig och
utomvetenskapligt, är så stora i ett jämlikt samarbete, att detta på
längre sikt är vad som kommer att ske. Vi kommer då att se
framträdandet av blandvetenskap som i sig kommer att skapa helt
nya teorier och metoder.
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Avslutande diskussion
En fråga man kan ställa sig är i vilken mån jag här har beskrivit en
faktisk utveckling, och i vilken mån jag talat om en önskvärd
utveckling. Detta är en berättigad fråga och jag skall försöka besvara
den genom att ställa upp det sannolika/osannolika gentemot det
önskvärda/icke önskvärda.
Framtidsforskning är en svår genre. Den måste vara en blandning
av trendframskrivning, teoristyrd tolkning av skeendet och
tydliggjord gissning.124 Öppenheten för det oväntade undergräver
varje säker slutsats.
Emellertid – att ett samgående kommer att ske i någon form. Nya
stora forskningsfält kommer att exploateras i delmängden mellan
naturvetenskap och humanvetenskap. Detta är en av historien
determinerad utveckling. Hur detta kommer att ske är en mera öppen
fråga.
Som ”sannolikt” betecknar jag det som redan sker. ”Sannolikt på
längre sikt” är också trender som redan finns och som kan förväntas
bli starkare. ”Osannolikt” är företeelser som finns men som inte
förväntas bli dominerande. Tidsaspekten är inte mer än en generation
framåt.
Jag delar också in dessa kategorier i önskvärt respektive mindre
önskvärt. Detta innehåller således mitt förslag till förändring, och i
den föregående texten finns sådana förslag eller värderingar av
skeendet instoppade i resonemanget. Men samtidigt, enligt den
humanvetenskapliga dialektiken, ligger i det (av någon) önskvärda
också det icke-önskvärda dolt. I huvudsak väljer jag nedan ett
humanvetenskapligt perspektiv – en motsvarande lista kan ställas
upp från ett mera naturvetenskapligt perspektiv.

Sannolikt och önskvärt, på kort sikt
+ Referee-systemet kommer att utsträckas till humanvetenskapen.
Därmed får denna inte bara en kvalitetskontroll utan också samma
typ av gigantiska gemensamma handledning som naturvetarna har.
+ Publicering på ett gemensamt språk (engelska) kommer att
utsträckas till humanvetenskapen, som därigenom får en intensivare
124

I ett par studier, som i princip ingår i samma projekt som denna föreliggande
skrift, har jag diskuterat några av de metoder som används i framtidsforskningen,
se Myrdal 2003 och Myrdal 2001b.
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pågående internationell diskussion, där detaljstudier kan inplaceras i
den gemensamma helheten.
+ I flera studier kommer naturvetenskap och humanvetenskap att
kombineras (men då i första hand i artikelform enligt
naturvetenskaplig modell).
+ Genom artikelskrivandet genombrott på den humanvetenskapliga
sidan blir denna omedelbart tillgänglig över nätet.

Sannolikt och mindre önskvärt, på kort sikt
+ Bokskrivandet kommer att försvagas, och därmed försvagas den
del av humanvetenskapen som är beroende av stora textmassor.
I viss mån motverkas detta av att texter läggs ut som datafiler, men
dessa kan förväntas läsas av ytterst få. Språket som verktyg i
detaljanalysen förlorar därmed i betydelse.
+ Den källkritiska revolutionens framsteg kommer att försvagas. Då
de stora beskrivande texterna försvinner blir det svårare att
kontrollera vad som påstås.
I vissa fall kan detta ersättas av metodutveckling, där element i
källmaterialen kodifieras och databehandlas, men detta kan endast
genomföras för vissa delar av studiet av människans kultur och
samhälle.
+ Andra stora språk än engelska kommer att slås ut. Exempelvis
kommer den franska intellektuella diskussionen, som i många
avseenden står högre än den angolsaxiska, att försvagas.
De mindre språken, som svenska, har alltid fått vara beredda att
acceptera en andra-rangsposition. Dessa kommer dock sannolikt att
allt mer förlora sin betydelse som språk för vetenskap.
+ Kamp mellan humanvetenskapen och naturvetenskapen kommer
att hindra ett samgående. Från naturvetenskap kommer man att
försöka tvinga fram ett mera kortfattat och standardiserat skrivande.
Eftersom det inte finns någon förståelse för bokskrivandet och den
långa textens funktion kommer olika styrmedel, inte minst
ekonomiska, att tillgripas. Humanvetenskapen kommer att föra en
nederlagsdömd strid där exempelvis sammanläggningsavhandlingar
av artiklar ytterligare en tid förblir demeriterande. Inom båda
kulturerna kommer ämnesföreträdare att hindra doktorander som inte
kommer från det egna ämnet att tränga sig in (de blir inte antagna),
och doktorander som befinner sig i det egna ämnet att tränga ut (de
får svårt att tillgodoräkna sig kurser inom den andra kulturen).
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Sannolikt och önskvärt, på längre sikt
+ Det kommer att utvecklas metoder för att mäta inflytande även
inom bokskrivandet. Om sådana metoder utvecklas, och får ett
genomslag i den internationella debatten kommer de att motverka de
negativa tendenser som nämndes ovan.
+ Forskargrupper som består av hum-nat-vetare kommer att vara
framgångsrika, och bli förebilder för en ny blandvetenskap. Denna
blandning uppstår också inom forskarna.
+ En fortsatt datorisering kommer att göra inte bara artiklar utan
även genomarbetade böcker tillgängliga över nätet. Detta motverkar
en ensidig inriktning på den korta texten.
+ Datorisering kommer att underlätta modellbyggen även inom de
delar av humanvetenskapen där sådana förefaller svåra.
+ Nya stora synteser kommer att lanseras, som står fria från de ramar
som dragits upp av de två vetenskapskulturerna.

Sannolikt och mindre önskvärt, på längre sikt
+ Naturvetenskapen kommer att ytterligare stärka sin ställning inom
samhället, och styra samhället enligt naturvetenskapens principer.
Detta sker enligt de mest upphöjda ideal, men resultaten blir inte
riktigt vad som förutsetts.
+ Humanvetenskapen försvagas till att legitimera samhällets
struktur. Källkritisk kontroll ersätts av å ena sidan prat-flum, å andra
sidan datoriserade mätningar av enstaka element. Detta öppnar för
förenklade, ibland förfalskade, beskrivningar av människans
kulturutveckling. Ett slutresultat blir ett återvändande till en
auktoritetstro. Fakta kan inte sparka som tidigare.

Osannolikt och önskvärt
Utopier är en nästan hopplös genre, och jag är beredd att avstå från
att ange något under denna rubrik. Men jag skall ändå markera att
jag inte tror att det som denna skrift pläderar för kommer att uppstå.
Jag tror inte vi kommer att få:
+ En ny enhet av naturvetenskap och humanvetenskap där den gamla
gränsen ersätts av en glidande skala, samtidigt som skillnaderna i
studieobjekt erkänns.

Osannolikt och mindre önskvärt
Om utopier är en svår genre, är dystopier desto enklare. Hela
science-fiction-litteraturen bygger på dessa. Många av dem handlar
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om vetenskapens kollaps, och ett framtida kunskapsfientligt
samhälle. Här är mina, kanske inte så originella, bidrag:
+ Humanvetenskapen kollapsar och sjunker ned i ren amatörism.
Dess kunskaper fragmentiseras, och stagnerar (i avsaknad av
källkritisk rening). Naturvetenskapens förenklade tolkningar av
mänskligt beteende leder mot överdriftens katastrof.
+ Ett samhälleligt förakt, kanske hat, mot vetenskapen som sådan
breder ut sig – eftersom den anklagas för samhälleliga
misslyckanden. Även naturvetenskapen trängs därmed tillbaka.
Okunskapssamhället tar över, och bestämmer för lång tid delar av
samhällsutvecklingen.
Eftersom dystopier är så viktiga för vårt tänkande om framtiden
vill jag betona att deras funktion är att markera det otänkbara, det
ingen vill skall inträffa.

Avslutning
Som alla framtidsvisioner kommer inget att inträffa i den formen
eller den kombinationen som jag angivit. Detta är kärnan i studiet av
människan, hennes medvetna handlande förutser och är därför till
stor del oförutsägbart.
Jag har här försökt formulera skillnaden mellan humanvetenskap
och naturvetenskap. Det vetenskapliga hantverket uppmärksammas
som traditionsbärande inom respektive vetenskapskultur. Denna typ
av skillnad måste uppmärksammas och accepteras mera än vad som
har skett hittills, och att detta är en förutsättning för en framgångsrik
sammanböjning av de två vetenskapskulturerna. Jag har också
betonat att även humanvetenskapen genomgått ett metodiskt språng
av samma dignitet som de naturvetenskapliga eller
statistikrevolutionen inom samhällsvetenskap.
I ett annat sammanhang tar jag ytterligare upp dialektiken som en
avgörande teoretisk skillnad mellan de två huvudkulturerna.
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Bilaga 1: Att mäta vetenskaplig prestation
Mått för vetenskaplig prestation både styr indirekt och används för att
styra vetenskapens utveckling. Därmed blir de valda måtten viktiga,
särskilt i ett skede då en global och gemensam vetenskapskultur
upprättas. Helt dominerande idag är en databas rörande artiklar i vissa
vetenskapliga tidskrifter.
En viss diskussion om detta mått pågår både i Sverige,125 och i andra
länder.126 En hel vetenskapsgren sysslar med att mäta vetenskaplig
prestation, det räcker med att slå upp ordet ”bibliometri” på någon
sökmotor för att få klart för sig vidden av detta forskningsfält. Men
jag har inte i denna forskning funnit något omfattande ifrågasättande
av att enbart tidskriftsartiklar skall räknas. I en publikation av
”Swedish institute for studies in education and research” (SISTER)
från 2002 återkommer hänvisningar till tidskriftsdatabasen, men
ingenstans finns någon diskussion av detta mått.127 En av författarna,
Olle Persson, deklarerar:128 ”Att publicera i internationella
vetenskapliga tidskrifter är det naturliga och mest etablerade sättet
för forskare att sprida och få resultat värderade.”
Denna databas över tidskriftsartiklar som utvecklats i USA under
det senaste halva århundradet är ett kraftfullt instrument. Olika idéer
kan följas bakåt i tiden, skrivandet av forskarbiografier underlättas
och dessutom kan vetenskaplig prestation mätas. Men denna
kraftfullhet kräver en genomlysning av vad som mäts.
125

Se t.ex. artiklar i Dagens Nyheter där Karl Gunnar Persson 28/2 2005 hävdar att
svensk samhällsvetenskap är relativt dålig och hänvisar till en engelsk undersökning
som använt artikeldatabasen och visat att svensk statsvetenskap kommit långt ned
bland 400 rankade institutioner i världen. Motsvarande undersökningar för
nationalekonomi visade att denna stod sig något bättre i internationella jämförelser,
medan ekonomisk historia (Persons eget ämne) stod sig något sämre. Statsvetaren
Kjell Goldman svarade 8/3 2005 med att böcker också bör räknas in, och hänvisade
till en undersökning han gjort om böcker på amerikanska universitetsbibliotek. Till
diskussionens ironi hör att Karl Gunnar Persson skrivit en av de mest inflytelserika
böcker som någon svensk ekonomhistoriker publicerat: Pre-industrial economic
growth, utgiven på Blackwell i Cambridge 1988. Persson är verksam vid
universitetet i Köpenhamn. Se även Rothstein 2005, som förutom artiklar också
använder antalet böcker, samt (i likhet med Goldman) böcker som införskaffats av
forskningsbibliotek.
126
Exempelvis från USA finns förslag om breddning av mätmetoder, se t.ex.
Glassick m.fl. 1997 s. 38.
127
Sandström 2002a, s. 9, 87, 127, 241, 261, av olika författare.
128
Persson 2002 s. 135.
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Thomsons ”Citation Index”
Registreringen av tidskriftsartiklar görs av Thomson Institut for
Scientific Information (ISI), i Philadelphia, USA. Grundaren var
Eugene Garfield, som utvecklade denna metod först för att mäta olika
patent och därefter för att mäta forskningsresultats genomslag. Gradvis
byggdes antalet registrerade tidskrifter ut. Det började med Science
Citation Index som från 1955-1984 omfattande 2500-3000
tidskrifter, nästan enbart naturvetenskapliga.129 Ett stort antal
volymer publicerades årligen från institutet. Bara från dessa år fyller
dessa volymer ett normalstort biblioteksrum. Därefter utvidgades
registreringen till Science Citation Index Expanded, Social Science
Citation Index och Art & Humanities Citation Index.130 Antalet
tidskrifter tredubblades, och grunden för denna utvidgning var
datorisering. Det finns strikta regler för vilka tidskrifter som skall
väljas ut, och varje år faller några ifrån, andra tillförs. Ett
huvudkriterium är hur ofta en tidskrift refereras.
En första kritisk synpunkt rör begreppet som används på svenska.
Det är ett referensregister som byggts upp. På engelska kan
”citation” betyda citat men också åberopande. På svenska betydde
det tidigare bara ett ordagrant citat. Att göra en felöversättning från
engelskan kan medföra att måttet ger ett starkare intryck än vad som
är fallet. Men man måste inse att det skett en betydelseglidning bland
svenska akademiker, och ”citering” betyder idag ”referens”. Jag har
motvilligt accepterad detta, och ansluter till språkbruket ”citeringsindex”, men använder ”referensregister” som synonym.
För att illustrera hur registret kan användas skall jag använda en
undersökning jag gjort (men ännu inte publicerat) om Sveriges förste
agrarhistoriker, Folke Dovring. Hans tidigaste böcker handlade om
medeltidens agrarsamhälle i Sverige. De publicerade kring 1950 och
används fortfarande inom svensk medeltidsforskning. Därefter skrev
han en ”minor classics” om den moderna europeiska agrarhistorien
som kom i tre upplagor kring 1960. Under senare delen av sitt liv var
han verksam i USA som jordbruks-ekonom, och skrev ett antal
artiklar. I referensregistret förekommer bara enstaka belägg före 1980.
Efter utvidgningen av registret blir antalet belägg fler och då i första
hand till hans arbete om 1900-talets agrarhistoria. Antalet referenser
till sena artiklar är få, och eftersom han intog en ståndpunkt utanför
129
130

Rörande antal och urval vid denna tid, se Garfield 1979 s. 34-35.
Se ”ISI”, eller Science Citation Index på nätet: ”www.isinet.com”.
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”the main-stream”. Det finns inga hänvisningar till hans viktiga
arbeten om svensk medeltid.
Detta visar tre saker: 1/ böcker registreras, under förutsättning att de
refereras i de utvalda tidskrifterna;131 2/ böcker skrivna på andra språk
än engelska kommer sällan att registreras; 3/ ett artikelskrivande
behöver inte leda till referenser.132
Förutom att huvudsakligen engelskspråkiga tidskrifter finns med
finns en kraftig övervikt för naturvetenskap. Två tredjedelar av
tidskrifterna är naturvetenskapliga.133 Förutom själva registreringen i
tidskrifter finns också en ranking bland tidskrifter, främst beroende på
hur ofta hänvisningar görs till dem.134 Det källkritiska problemet är
vissa ämnens tidskrifter rankas högre än andra. Naturvetensakpliga
tidskrifter ligger generellt högre, men skillnaderna även inom
naturvetenskapen kan vara stora.135 Vägs impact och antal
tidskriftsartiklar samman ökar således snedfördelningen som finns
131

Naturligtvis kan man ändå välja att bara ta hänsyn till referenser till artiklar,
t.ex. Persson 2002, som räknar ut antalet referenser i databasen till artiklar i
databasen. Undersökningen har intresse, men är styrd mot naturvetenskap.
132
Man räknar med att ungefär 10% av artiklarna aldrig får någon hänvisning,
Collins 1998, s. 25 (Garfield 1979 s. 240 skriver att 25% av artiklarna aldrig blir
citerade.) Collins har också ett resonemang, s. 43, om att den största mängden
forskare bara skriver någon enstaka artikel under livet, medan ett fåtal skriver de
flesta artiklarna, och dessutom får just deras artiklar flest hänvisningar.
133
Science Citation Index omfattar 3700 tidskrifter, och utökat till Science Citation
Index Expanded 5800. Social Citation Index består av 1700 tidskrifter och Arts and
Humanities Citation Index 1100. Alla tidskrifterna är också registrerade i 20 olika
ämnesgrupper, som biokemi, ingenjörskonst, etc. Här finns en betydande
dubbelregistrering av naturvetenskapliga tidskrifter eftersom antalet specialkategorier
är stort. De naturvetenskapliga tidskrifterna utgör i dessa ämnesgrupperna
sammanräknat över 9000 och de humanvetenskapliga över 3000. Dessa siffror
baseras på isinet.com. Enligt Persson 2002, s. 135 handlar det om cirka tiotusen
tidskrifter, medan Sörlin & Törnqvist 2000, s. 66 hänvisar till femtusen tidskrifter i
huvudsak inom naturvetenskap.
134
Se Garfield 1994, citerad efter isinet.com/essays. Eugene Garfield som
utvecklade metoden diskuterar här enbart naturvetenskapliga tidskrifter. Han
påpekar att impact-faktorn skall användas försiktigt och kompletteras med andra
mått. Som så ofta är grundaren mera försiktig än efterföljarna.
135
ISI har som en viktig del av sitt redovisningssystem att visa impact för varje
enskild tidskrift och för olika ämnesgrupper. För de naturvetenskaper som ligger
högst är ”median impact factor” cirka 2,5 (i ”virology” and ”cell biology”). Inom
”Social sciene” ligger psykiatri högst, men räknas dessa bort ligger ”Geography” och
”Demography” högst med cirka 0,95. I botten hittar vi ”History”, ”Womens studies”
och ”History & philosophy of science” med cirka 0,3-0,35. Även en del
naturvetenskaper kommer lågt, exempelvis ”Mathematics” och ”Agriculture,
multidisciplinary”, som ligger kring 0,4-0,45. Alla siffror gäller 2004.
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inbyggde redan i urvalet av tidskrifter.136 Impact-beräkningar är
emellertid ett av bibliometrins paradnummer, och jag skall inte vidare
fördjupa mig i dessa här. Det skall också påpekas att det finns en
källkritisk diskussion kring registret.137
Urvalet av tidskrifter till den humanvetenskapliga delen av
referensregistret har genom vissa brister, främst genom att de
nationella ämnesorganen för olika humanvetenskaper inte i tillräcklig
utsträckning är med. I dessa tidskrifter har humanvetare publicerat sig
under årtionden, och förutom i böcker har detta varit den främsta
publiceringsformen (som regel med engelska ”summaries”). Orsaken
är att de artiklar som publiceras här visserligen kan ha stor betydelse
för nationell forskning men inte refereras i de tidskrifter som redan
ingår bland de utvalda tidskrifterna.
Om man vidare utgår från att de som skriver böcker i första hand
refererar till böcker leder artikelregistreringen, som den är utformad,
till undervärdering av många forskare inom humanvetenskapen,
särskilt om de publicerar på det egna språket (t.ex. på franska).

Nationella jämförelser
Att detta påverkar den enskilde forskarens ställning i mätningarna är
givet, men av lika stort eller större intresse är de effekter denna
snedfördelning får vid jämförelser mellan universitet och nationer.
Den nationella nivån har betydelse för politiska beslut, och jag börjar
där.
Sverker Sörlin och Gunnar Törnqvist har refererat en dansk
undersökning som enbart tar upp Europa och bygger på antalet
artiklar i naturvetenskapliga tidskrifter 1994-1996.138 Stadsregioner
jämförs, där städer lagts samman till större enheter (t.ex. StockholmUppsala och Köpenhamn-Lund). De största storstäderna dominerar
vad gäller totalantalet, med London, Paris och Moskva som ledande i
nämnd ordning.

136

Inom delar av naturvetenskapen förfinas beräkningarna ytterligare med hänsyn till
forskarens placering i författarlistan. Men i några ämnen placeras det viktigaste
namnet först i författarlistan, i andra ämnen sist. Därför har sådana förfinade
beräkningar inte fått något allmänt genomslag.
137
Grundaren är en av dem som mest intensivt ägnat sig åt detta, se Garfield 1979,
s. 242 ff där han tar upp problem med artiklar med flera författare, dåliga artiklar
som drar på sig citeringar, etc. För hänvisningar till senare källkritisk diskussion
se Sörlin 1994, s. 308.
138
Sörlin & Törnqvist 2000, s. 67.
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Beräknas antalet per capita kommer istället Cambridge och
Oxford-Reading i överlägsen ledning. Bland länder kommer England
först. Därefter kommer Schweiz, Skandinavien och Holland-Belgien.
Tyskland intar en mellanposition med flera olika centra. Frankrike
hamnar förhållandevis lågt.
I en uppmärksammad kinesisk mätning gjord 2003 av Shanghai
Jiao Tong universitet graderades toppuniversiteten i världen.139
Vikterna som användes var: nobelpris (med högre vikt ju nyare de
är); artiklar i statustidskrifterna Science och Nature; antalet forskare
som tillhör de mest refererade bland tidskrifter; antalet artiklar i
Science citation index och i Social Science Citation Index. Detta
sammantaget ger en stark betoning av naturvetenskap. I tabell 3 har
jag beräknat antalet topprankade universitet per nation.
I denna tabell ligger engelsktalande länder högt, med USA som
totalt dominerande. Att Skandinavien, Benelux och Schweiz ligger
långt framme kan delvis förklaras med att detta är europeiska
nationer som är så små att de tidigt tillägnade sig engelska som sitt
vetenskapsspråk (i naturvetenskapen).
Frankrike ligger relativt lågt, troligen därför att forskare i detta
land publicerar sig på franska,140 och kanske också på grund av att
universiteten har mer humanvetenskapligt inriktad forskning.
Franska forskare har under de senaste årtiondena dominerat debatten
inom en rad humanvetenskapliga ämnen med namn som Fernand
Braudel (historia), Claude Levi-Strauss (antropologi), Pierre
Bourdieu (antropologi-sociologi), Michael Focault (filosofikulturhistoria), osv.141 Under denna tätgrupp finns en stor kader av
framstående humanvetare som bär upp en livlig vetenskaplig
diskussion. Detta märks inte i denna rankinglista.

139

Kan återfinnas genom exempelvis att i en sökmotor kombinera
“ranking”+”universities”. Adressen är http//ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm.
140
Jämför Garfield 1979, s. 223.
141
Om fransmännen själva får gradera kommer få utlänningar med, och inga
naturvetare, se Bourdieu 1996 s. 247.
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Tabell 3. Antal topprankade universitet, i olika storleksgrupper
nationsvis
Land

1-50

1-101

USA
36
UK
4
Kanada
2
Japan
2
Schweiz
2
Tyskland
1
Australien 1
Nederl.
1
Sverige
1
Frankrike
0
Italien
0
Israel
0
Belgien
0
Danmark
0
Österrike
0
Finland
0
Norge
0
Övriga
0

59
8
4
5
3
5
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
0

1-200

1-300

94
18
7
9
6
13
7
8
5
8
4
3
2
2
1
1
1
10

125
26
16
14
6
21
8
10
9
12
11
4
5
4
4
2
1
22

Källa: Shanghai Jiao Tong University, Institute of Higher Education.

Även om jämförelsen gjorde större rättvisa mot humanvetenskapen
skulle USA inta den ledande platsen. Henry Rosovsky, tidigare
dekanus för “liberal arts” vid Harvard skrev 1990 att “two thirds to
three quarters of the best universities in the world are located in the
United States”.142 Han baserade sig på omfattande internationella
erfarenheter.
Den kinesiska undersökningen som skedde ett decennium senare,
och som ovan refererats, bekräftade Rosovskys antagande och
vänder vi oss längre tillbaka får det ytterligare stöd. I USA finns
142

Rosovsky 1990, s. 29, han tillägger att många av de sämsta universiteten också
finns i USA.
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sedan länge olika graderingar av universitet, men det är svårare att
hitta äldre internationella sådana. Clark Kerr, en av de ledande inom
amerikansk universitetsforskningen, gjorde ett försök på 1970talet.143 Han använde två vikter: nobelpriser i naturvetenskap och
vad han kallar “social science breakthroughs”. Han försökte således
uppnå en likhet mellan vetenskapskulturerna. Rankinglistan är från
toppen: USA; Storbritannien; Tyskland; Ryssland (Sovjet);
Frankrike: Schweiz; Sverige; Danmark; Österrike; Italien. Med de
valda vikterna kommer placeringen att bli osäkrar längre ned på
listan, eftersom beläggen blir få.144 USA:s ställning är dock
odiskutabel, och av totalantalet nobelpris som inräknats hade USA
46% och av social-science-breakthroughs 53%.
Detta betyder att USA i långt mer än ett halvsekel har dominerat
det internationella vetenskapssamhället. Man kan fråga sig varför
USA kommit att inte denna position. För att svara på denna fråga
skall jag ta upp ranking av enskilda universitet.

Enskilda universitet i USA

I USA har universitet rankats betydligt längre tid än i Europa,145
detta startade redan på 1920-talet.146 Den idag mest använda görs av
tidskriften U.S. News and World report.147 Detta är en utvärdering
som vänder sig till föräldrar och studenter som står i begrepp att
välja högre utbildning. Förutom att presentera underlagsmaterial
rörande akademisk excellens tar den också hänsyn till sådana
faktorer som hur studenterna klarar sig, hur deras kursutvärderingar
utfaller och vad det finns för faciliteter för studenter (små
studiegrupper, etc.). Inte bara naturvetenskap utan även humaniora
och samhällsvetenskap inkluderas. Man kan i princip studera
rankingen för varje ämne och varje institution på de ledande
universiteten i landet.
Toppgruppen förblir densamma år efter år, med Harvard,
Princeton, California Institute of Technology, etc.148 Det intressanta
143

Kerr 1978, s. 176.
För jämförelsens skull kan nämnas att på Kerrs lista var Belgien nummer 13,
Japan 14 och Nederländerna 15.
145
Bok 1986, s. 14-15. Angående den amerikanska diskussion om rankning se
Clarke 1987, s. 325.
146
Berelson 1960 s. 29.
147
Man hittar den lättast på: www.usnews.com.
148
De som var på de fem i topp (med vissa på samma plats) var under år 2000:
Cal. Tech; Harvard, MIT; Princeton & Yale; år 2003: Princeton; Harvard & Yale;
144
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är att om dessa listor jämförs med den som upprättades av Shanghaiuniversitetet år 2003 finns en iögonfallande överensstämmelse, trots
att olika kriterier användes.149
I USA kan denna konstans visas över årtionden. Omkring 1960 var
den mest använda rankinglistan “the Keniston rating”. Denna
baserades på bedömningar av “peers”, ledande forskare, från hela
USA. Universitetsforskaren Bernhard Berelson har bearbetat och
presenterat dessa listor.150 Han kompletterade med en undersökning
av välrenommerade tidskrifter (inkluderande humanvetenskapliga
sådana) för 1957-58.151 Båda listorna överensstämmer, och de visar i
stort sett samma grupp i toppen som mer än fyrtio år senare. Även
mellan dessa mätningar, omkring 1980, var positionerna i stort sett
desamma.152
Den viktigaste förändringen är att några offentlig-finansierade
universitet, som de i Wisconsin och Illinois, från att ha varit mycket
högt rankade tenderat att falla tillbaka efter 1980-talets offentliga
nedskärningar. Samtidigt har de statliga universiteten kraftfullt ökat
sin andel av finansieringen från andra källor än statsanslagen,
eftersom dessa minskat.
Hur skall denna konstans i toppen kunna förklaras?

Cal. Tech. & Duke & MIT & Stanford & U of Pennsylvania; år 2004: Harvard;
Princeton; Yale; MIT; Cal Tec & Duke & Stanford & Pennsylvania.
149
Av de tio i topp från Shanghai-list finns sex på tio-i-topp från U.S. News
samma år, och de övriga har nummer 11, 13, 14 and 21 på U.S. News listan. De
sex som finns på båda listorna är enligt rangordningen i Shanghailistan: Harvard,
Stanford, California Inst. of Tech, MIT, Princeton, Yale. De andra bland topp-tio i
Shanghai-listan är i ranking följd i U.S. News-listan: Columbia, Univ Chicago,
Cornell Univ and Berkley. Den enda verkliga skillnaden är Berkley som har
placerat sig som 4 på Shanghai-listan men bara som 21 på U.S. News-listan.
150
De 12 i topp var i nämnda ordning: Harvard, California/Berkley, Columbia,
Yale, Michigan, Chicago, Princeton, Wisconsin, Cornell, Illinois. I sin bearbetning
har Berelson också inkluderat de tekniska högskolor som ursprungligen inte togs
med i Keniston-listan: och i topp fanns MIT och Cal. Tech, Berelson 1960, s. 124126, 280. Även längre ned på listorna är överensstämmelsen iögonfallande med
senare mätningar. Se för övrigt Bok 1986, s. 15 om denna kontinuitet i
universitetens ranking.
151
Han fick följande tio i topp: California/Berkley, Harvard, Wisconsin,
Columbia, Michigan, Cornell, Chicago, Illinois, Minnesota, Purdue. Nedanför
dessa finner man bland dem som låg i absolut topposition fyrtio år senare:
Stanford som numer 12 och Yale som nummer 13. Berelson 1960, s. 127.
152
Geiger 1991, s. 212.
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The top stays at the top
De bästa vill vara där de bästa finns. Om akademikers rörlighet ökar,
vilket den kommer att göra med en ökad internationalisering, och om
universiteten tillåts konkurrera fritt kommer det att ske en gradvis
skiktning. De bästa forskarna kommer i sina val att styras av
förmåner, men också av vilka de får som kollegor.
Det fungerar ungefär som en nationell liga i någon sport, där
positionen i toppen kommer att vara till stor del självuppfyllande. I
varje sport kan man finna att topplagen förblir desamma som när
ligan bildades, även om detta skedde för hundra år sedan.
Om man överför jämförelsen till universiteten betyder det att toppuniversitet förblir topp-universitet eftersom de är det. Många har
noterat detta och Kerr uttryckte det: 153 “scholars dislike intellectual
isolation, good scholars tend to swarm together”.
Detta betyder också att det universitet som börjat glida ned på
skalan har mycket svårt att komma tillbaka, och att universitet som
arbetar sig upp endast gradvis kan nå högre positioner.
I en mer globaliserade värld kommer internationella graderingar att
upprättas och få inflytande. Detta kommer att bli en jämförelse inte
enbart mellan olika universitet utan mellan nationer och regioner.
Redan idag vill forskare från hela världen till ledande universitet i
den ledande nationen, nämligen USA.
Detta medför att rankingen inte enbart är en fråga om balansen
mellan naturvetenskap och humanvetenskap, utan att också handlar
om makten i det framtida kunskapssamhället. Detta strider inte mot
att samhället som helhet måste förbli demokratiskt, tvärtom skulle en
forskares försök att organisera samhället enligt meritokratiska
principer leda till bakslag. Det behövs många fler typer av
kompetenser i ett fungerande samhälle än dem som premieras i
akademin. Och de som betalar forskning vill, genom den
demokratiska processen, vara med och styra.
De historiska orsakerna till att USA har etablerat sig i en ledande
position är inte enbart att vi nu går in i ett globalt kunskapssamhälle.
Som humanvetare måste jag påpeka att orsakerna är betydligt mera
komplexa och multikausala.154 Världskrigen spelar roll, då USA
153

Kerr 1963, s. 92.
Se t.ex. Sörlin 1994, s. 210ff för en diskussion av ekonomiska orsaker, m.m. I
en kommande studie om agrarhistorikern Folke Dovring avser jag återkomma
utförligare till denna fråga.

154
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etablerade sig som ekonomiskt och politiskt ledande. Europas
massfördrivning av intellektuella under 1930- och 1940-talet, särskilt
judar och politiskt radikala, spelar också roll. Att den amerikanska
allmänheten lägger stor vikt vid högre utbildning, och är beredda att
betala för denna, har en avgörande betydelse. Ytterligare faktorer
kunde nämnas.

Humanvetenskapliga förslag
Det finns en stark övervikt för naturvetenskapen i den dominerande
mätmetoden och det vore önskvärt att få denna korrigerad. Att det
kommer att ske inom överskådlig framtid är dock knappast troligt.
Inom tidskriftsregistreringen vore det önskvärt med en uppryckning
av den humanvetenskapliga registreringen, exempelvis genom att ta
med ett större antal nationellt ledande organ för olika ämnen.
Det finns andra mått än registrering av artiklar eller referenser i
dessa. Mätningar genom skattningar som görs av forskarpaneler
(”peer review”) pågår kontinuerligt. En forskares förekomst i olika
sökmotorer ger en mätning av ett ganska efemärt inflytande, som
dock inte behöver vara oväsentligt. Omnämnanden i läroböcker och
uppslagsböcker kan användas för att bedöma ett mera långsiktigt
inflytande. Andra mått är publicering av böcker på prestige-förlag,
eller mängden externa medel som dragits in eller olika priser och
utmärkelser.155
Bland humanvetare i Sverige används Libris, som är Kungliga
Bibliotekets databas över titlar som är registrerade på svenska
offentliga bibliotek, för att snabbt få en uppfattning om en kollega.
Jag har dock inte sett några större vetenskapliga arbeten där detta
material används som källa, exempelvis för att jämföra olika
universitet eller institutioner. Ett mått som på individnivå visar på
humanvetenskaplig produktivitet är antal publicerade sidor per år.
Den viktigaste målsättningen för en framtida förbättrad registrering
av humanvetenskaplig prestation är att att registrera böcker. Att de inte
registreras får konsekvenser även för naturvetare. Exempelvis
innebär det att konferenspublikationer inte räknas, oavsett hur
prestigefyllda konferenserna är. Inte heller räknas naturvetenskapliga
avhandlingar, och då inte den ”kappa”, som är många naturvetares
viktigaste försök till syntes under hela deras forskarkarriär.
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The encyclopedia of higher education 1-4, 1992, s.v. “Faculty research”, av C.
Gellert, s. 1640. Sådana förslag till mätning har en lång historia även i Sverige, se
t.ex. Boalt 1965. För ett europeiskt 1800-talsförsök, se Sörlin 2004 2 s. 385.
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Ett registreringssystem som inbegriper böcker möter svårigheter vad
gäller urval. Det bästa alternativet är förmodligen att välja
välrenommerade förlag. Här kommer det givetvis att bli mycket
känsligt att välja ut vad som skall betraktas som ”välrenommerat”
förlag, inte minst med tanke på att många humanvetare publicerar
viktiga resultat i påkostade böcker som är populärvetenskapliga.
Det har föreslagits att man skulle välja böcker som anskaffas till
ledande bibliotek, dvs. en motsvarighet till ”Libris-sök”, men mera
selektivt och internationellt. Även här finns ett urvalsproblem, och
dessutom är de olika system för pliktexemplar eller totalinsamling av
vissa ämnen ett källkritiskt problem.
Ett annat alternativ är att ta med publicerade avhandlingar, men här
finns betydande nationella skillnader där exempelvis det svenska
systemet innebär att alla avhandlingar publiceras. Ett mindre lämpligt
alternativ är att ta med alla publikationer från större universitet,
eftersom detta skulle inkludera åtskilliga små institutionsserier. För att
få jämförbarhet med den ganska exklusiva tidskriftsdatabasen bör
även en databas över böcker göras exklusiv.
Att registrera alla referenser i de stora textmassor som böcker utgör
är omöjligt, och kanske också orättvist gentemot naturvetarnas kortare
texter. En förenklad väg vore att bara ta med litteraturlistor. Detta
skulle räcka för att göra influensstudier och upprätta kedjor där man
kan följa en forskares betydelse bakåt i tiden.
Troligen måste man arbeta med statliga medel (ISI är ett
kommersiellt företag). Det ligger nära till hands att Europeiska
Unionen tar på sig att utveckla system för att registrera böcker
eftersom detta skulle ge länder som Frankrike och Italien en mera
framträdande plats. Det pågår också diskussioner inom olika
europeiska forskarnätverk rörande sådana frågor – men några konkreta
resultat har inte synts.
Inom enskilda universitet kommer det att finnas en strävan att finna
rättvisare former för registrering.156 Men troligen kommer vi i
huvudsak att få se en lång period av mätförtryck mot humanvetarna
innan dessa kan ena sig om någon enkel och allmänt accepterad metod
som tar mera rättvis hänsyn till huvuddelen av deras vetenskapliga
156

På SLU har prorektor Torbjörn Fagerström lett en grupp som utvecklat ett mått
där en vetenskaplig bok viktas som fyra artiklar vid en sammanställning av
vetenskaplig produktivitet, använt 2004. Detta skulle kunna vara ett riktmärke för
andra universitet. I varje sådan mätning kommer dock kravet på enkelhet att ställas
emot kravet på rättvisa. Vissa böcker motsvarar många artiklar, vissa artiklar i
prestigetidskrifter väger mycket tungt. Därför behövs också andra typer av mått.
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produktion – och kanske ännu längre innan naturvetarna går med på
att ta hänsyn till sådana mätningar.
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Bilaga 2: Kritisk studie av citeringsindex
Eftersom citeringsindexet (ISI) raskt blir allt mer centralt vid
fördelning av resurser i svensk forskning har ytterligare en bilaga
lagts till som skall ta upp denna mätmetod.
Påverkan från naturvetenskapens mätmetoder för forskning sveper
som en vind över hela universitetsvärlden, och exempel kunde
hämtas från i stort sett varje universitet: Stockholms universitet,
Uppsala universitet, osv. Det är ett verkligt drama, där spelreglerna
ändras – vilket kan leda till goda resultat, men också till mindre
lyckade.
Jag skall ta ett exempel från mitt eget universitet, SLU. Ulf
Heyman, universitetsdirektör, har diskuterat effektivitet i form av
kostnader i förhållande till produktivitet för olika lärosäten. Som
mått på vetenskaplig produktion används artikelproduktion enligt
ISI. Motiveringen är att visserligen täcker denna ”bibliometriska
information inte samtliga tidskrifter men ger på det hela taget god
jämförbarhet – dock har i det här fallet inte någon hänsyn tagits till
olika ämnesstrukturer”. 157 Eventuell bokproduktion tas inte upp, och
därmed berörs inte frågan om de naturvetenskapligt inriktade
universitetens övervärdering av aktivitet i förhållande till de
allmänna universiteten. Heyman tillägger att analyserna bör förfinas,
vilket är vad denna bilaga syftar till.
Noteras bör att här nämns ”artikelproduktion” som det avgörande,
och inte antalet citeringar. Detta är vanligt bland naturvetare.
Eftersom ISI faktiskt syftar till att mäta antalet referenser har
undersökningen nedan inriktats mot detta mått.
Underlaget har tagits fram av Hannes Malmberg sommaren 2005,
och hans metod presenteras nedan.158 Ett givet men inte ofta
diskuterat källkritiskt problem är att registreringen i stort sett har
blivit monopoliserad så att hela systemet vilar på den registrering
som görs av Thomson Institute for Scientific Information (ISI), i
Philadelphia, USA. Detta ligger i sakens natur eftersom man strävar
emot en enhetlig grund för jämförelser. Men det vore önskvärt att det
157

Heyman 2005 s 16. Givetvis blir ett naturvetenskapligt universitet överskattat
vid en sådan jämförelse.
158
Undersökningen baseras på ”Web of knowledge”, som vi haft tillgång till
genom SLU och biblioteket på SLU. Personalen på biblioteket har också varit
behjälplig med att förmedla våra frågor, och där biblioteket som kund kunnat
kräva svar av The Thomson Institute.
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fanns ett alternativ. Detta skulle ge möjligheter till jämförande och
kontrollerande registrering.
Några mängduppgifter kan anges. Om antalet tidskrifter se Bilaga
1. De naturvetenskapliga tidskrifterna utgör cirka två tredjedelar av
helheten. Antalet artiklar är mera ojämlikt fördelat eftersom
naturvetenskapliga artiklar i genomsnitt är kortare. Antalet artiklar
registreras i två huvudkategorier, som delvis är överlappande, så
redovisas underkategorin ”History & philosophy of science” i båda
de övergripande kategorierna.
År 2004 registrerades under ”Science” 831 000 artiklar och under
”Social Science” 68 000. År 1997 var relationerna 686 000
respektive 59 000 artiklar. En skillnad ligger i att den förstnämnda
huvudkategorin fanns 2004 över 160 underkategorier av ämnen, i
den sistnämnda över 50. Ser man på antalet citeringar är skillnaden
ännu större. I ”Science”-tidskrifter publicerades 20,9 miljoner, men i
”Social science”-tidskrifter 1,45 milj år 2004. Skillnaderna i den
totala mängden citeringar har under senare år varit i stort sett
konstant. 1997 var det cirka 20 citeringar per naturvetenskaplig
artikel och cirka 15 per samhällsvetenskaplig, idag är förhållandet
25:20.
Ett annat mått är antalet mest citerade forskare. Underlaget är
dock, som mycket i ISI, svårgenomträngligt, och här finns en klart
källkritisk aspekt. Av över 5000 ”Highly Cited” var 90% naturvetare
år 2004, och 85% om gruppen psykiatriker/psykologer räknas bort.
Att de samhällsvetare som inräknats inte självklart är dem vi
betraktar som de mest berömda framgår av att av de tio högst
rankade hade inte någon en egen personartikel i Encyklopaedia
Britannica.
Dessa jämförelser visar på den massiva övervikt som ISI ger för
naturvetare och för en viss typ av samhällsvetare. För att fördjupa
undersökningen skall ett antal enskilda forskare studeras.

Personstudier i ISI
Vid en prövning av ISI måste urvalsprincipen vara skild från
citeringsindexet, för att undvika cirkelresonemang. En modell kunde
ha varit att slumpvis välja ett antal naturvetare och ett antal
humanvetare och sedan jämföra dessa. Detta kräver dock ett
omfattande förberedelsearbete eftersom hela populationen och dess
sammansättning först måste studeras för att kunna göra ett urval.
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Här tillämpas en annan modell för att få fram jämförbara personer.
De mest berömda forskarna har valts, därmed följer också en del
andra intressanta sidoresultat.
En sätt att få fram dessa forskare skulle kunna vara att gå genom
uppslagsverk eller läroböcker för att se vilka forskare som nämns
där. Ett källkritiskt problem är att uppslagsverksredaktioner gör olika
urval. Detta märks tydligt när man jämför nationella encyklopedier
med varandra – exempelvis franska och engelska. Metoden är därför
tidskrävande.
Istället har nobelpriset använts som kriterium för naturvetarna.
Detta är visserligen, som alla priser, resultatet av ett subjektivt urval,
men priset har så hög status att i princip alla naturvetare är beredda
att acceptera att de utvalda tillhör toppskiktet.
För humanvetarna har istället ett urval baserats dels på allmän
kunskap, dels på specialuppslagsverk som exempelvis den engelska
The dictionary of anthropology (Oxford 1997) vilket jämförts med
den franska Dictionnaire de l´ethnologie et de l´anthropologie (Paris
2000). Även för filosofi har jag tagit hjälp av speciallexika, och som
historiker anser jag mig kunna göra en någorlunda rättvisande
bedömning av vilka som är internationella toppforskare inom
historia i bred bemärkelse. Övriga ämnen är dock
underrepresenterade, även om jag försökt att få med åtminstone
sociologer.
Undersökningsperioden i ISI omfattar 1986-2004, dvs. från det att
tidskriftsurvalet blir stort och ganska konstant. Detta har jämförts med
nobelpristagare tillbaka till tidigast 1983, och bland humanvetare med
personer som levde fram till åtminstone 1983.
En lite oväntad urvalsfaktor är att personerna måste ha ett unikt
namn. I ISI registreras nämligen personer på efternamn och initial,
antagligen därför att de ofta registreras så i referenserna. Detta
innebär att exempelvis ”V. Smith” inte bara täcker en
nobelprisvinnande ekonom utan också ett antal andra forskare som
det tar för lång tid att sortera ut (se nedan där metoden förklaras).159
Detta innebär både att flera nobelpristagare, och att många
”självklara” storheter på humanvetarsidan inte tagits med.
Ett problem är felstavningar. Genom att göra sökningar på
felstavningar av t.ex. J. Habermas visar det sig att flera av hans
citerade verk finns på dessa. Detta ger en underregistrering (eftersom

159

Detta problem kalls ”the homgraph problem”, se Garfield 1979, s. 243-244.
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det inte varit möjligt att täcka felstavningar).160 En annan faktor är
att personer med samma efternamn och initial som har fått få
citeringar kan ha smugit sig in i materialet eftersom dessa inte dyker
upp som en namne vid första kontrollen. Detta ger en viss
överregistrering. Siffrorna är således inte exakta. (Alla siffror
redovisas i en särskild datafil som ligger på hemsidan för
Avdelningen för agrarhistoria.)
I varje grupp har omkring femton personer valts ut. För
naturvetenskap har nobelpristagare i medicin åren 1997-2004 valts,
för fysik 1996-2004 och kemi 1994-2004 (i diagram 4 nedan har
dock bara 1997-2004 tagits med för kemi). Nobelpristagare i
ekonomi har valts för en längre period för att få ett jämförbart antal
personer, nämligen 1991-2004. De övriga humanvetenskapliga
kategorierna är ”filosofer & sociologer m.m.” samt ”antropologer &
historiker m.m.”.
Sammanlagt är detta över nittio topp-forskare, varav 47 naturvetare
och 45 humanvetare. Nedan räknas de upp, med prisåret angivet för
nobelpristagarna.
Medicin 13 st: R. Axel 2004; P. Lauterbur 2003; P. Mansfield 2003; H. R. Horvitz
2002; J. Sulston 2002; L Hartwell 2001; P. Nurse 2001; P. Greengard 2000; G.
Blobel 1999; R. F. Furchgott 1998; L. Ignarro 1998; F Murad 1998; S. B. Prusiner
1997. 5 st ej registrerade under perioden. Kemi 19 st: A. Ciechanover 2004; A.
Hershko 2004; I. Rose 2004; P. Agre 2003; K Wüthrich 2002; R. Noyori 2001; K.
B. Sharpless 2001; A. Heeger 2000; A. G. MacDiarmid; H. Shirakawa 2001; A.
Zewail 1999; W. Kohn 1998; J. Pole 1998; J. C. Skou 1997; R. F. Curl Jr 1996. H.
Kroto 1996; P. J. Crutzen 1995; M. J Molina 1995; G. A. Olah 1994. 8 st ej
registrerade under perioden. Fysik 15 st: F. Wilczek 2004; A. A. Abrikosov 2003;
V. L. Ginzburg 2003; A. Legget 2003;R. Giacconi 2002; W. Ketterle 2001; C. E.
Wieman 2001; Z. Alferov 2000; H. Kroemer 2000; G. Hooft 1999; M. Veltman
1999; H. L. Störmer 1998; D. C. Tsui 1998; C. Cohen-Tannoudji 1997; D. D.
Osheroff 1996. 11 ej registrerade under perioden.
Ekonomi 14 st: F. E. Kydland 2004; E. C. Prescott 2004; D. Kahneman 2002; G.
A. Akerlof 2001; J. E. Stiglitz 2001; J. J. Heckman 2000; R. A. Mundell 1999; R.
C. Merton 1997; J. A. Mirrlees 1996; W. Vickrey 1996; J. C. Harsanyi 1994; R.
Selten 1994; R. H. Coase 1991; T. Haavelmo 1989. 14 ej registrerade under
perioden.
Antropologi, historia med mera 16 st: E. Boserup; P. Bourdieu; C. Cipolla; G.
Duby; R. Firth; C. Geertz; E. Genovese; J Goody; E. J. Hobsbawm; E. R: Leach;
C. Levi-Strauss; O. Lewis; C. Merchant; R. Redfield; T. Shanin; D. Worster.
160

Enligt Garfield 1979, s. 25-26 sker det dock en betydande bearbetning och
korrigering av referensmaterialet på institutet. De tidskrifter som finns inom
”social science” är de mest tidskrävande: ”often citing exotic types of nonjournal
material”.
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Filosofi, sociologi med mera 15 st. L. Althusser; N. Chomsky; U. Ecco; M.
Foucault; A. Giddens. J. Habermas; T. Kuhn; J. Lacan; T. Laqueur; B. Latour; H.
Pitkin; P Ricoeur; Q. Skinner; N. J. Smelser; P. Winch.

Självklart kan urvalet diskuteras, inte minst på humanvetarsidan.
Jag påminner om att några av de mest berömda har en produktiv
namne, eller flera, som gör att de uteslutits. Att humanvetarnas
kategorier flyter in i varandra ligger i sakens natur, exempelvis kan
man fråga sig om Focault inte egentligen borde räknas som
antropolog-historiker, men lika gärna kan man hävda att Bourdieu
kanske skulle räknas till filosofer-sociologer.
En första jämförelse kan göras mellan de olika huvudkategorierna,
se diagrammet i figur 7.
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Figur 7. Genomsnittligt antal citeringar per år i de sex huvudkategorierna.

Ett förvånande resultat är att de prisbelönta naturvetarna och de
berömda humanvetare har ungefär samma antal genomsnittliga
citeringar per år i början av 1980-talet. En detaljanalys visar att
humanvetarna får fler citeringar till böcker, naturvetarna till artiklar
– men detta är ett självklart resultat och för att en sådan
undersökning skall bli av intresse måste den fördjupas. Den lämnas
därför åt sidan här.
Det sker en allmän ökning vilket sannolikt kan förklaras med att
datorisering gjort information mera tillgänglig. Emellertid är denna
ökning ojämnt fördelad mellan de olika grupperna av topp-forskare.
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Tidigast ligger ”mega-stjärnorna” inom ”filosofi-sociologi m.m.” i
topp. Detta beror på att de ofta har en övergripande position och
forskare inom många discipliner hänvisar till dem, vilket har att göra
med det ämnesöverskridande som finns inom humanvetenskapen.
Man kan således använda en sociologisk teori inom geografi, en
antropologisk teori inom historia, osv. Mega-stjärnorna drar till sig
citeringar från en mängd olika vetenskaper. (Detta kan undersökas
särskilt, men ligger utanför denna pilotstudies ramar.161) Inom
naturvetenskapen sker mera sällan att exempelvis en medicinforskare hänvisar till forskare i helt andra discipliner. Man får därför
inte samma skikt av mega-stjärnor inom naturvetenskapen.
Fysiker och ekonomer förbättrar sin position och drar ifrån
”antropologer-historiker”, och når nästan ända till det mera megastjärn-täta kategorin ”filosofer-sociologer”. De sistnämnda har en
relativt svag ökning. Bland humanvetarna ligger ”antropologerhistoriker” från början på en medelhög nivå, men har sedan en
mycket svag ökning och kommer på efterkälken.
Den mest remarkabla förändringen är att forskare inom kemi och
medicin drar ifrån. Detta skulle kunna bero på att dessa forskare har
en kortare tid som de är aktuella för forskningen. För att kontrollera
detta har citeringarna för ett antal nobelpristagare från mitten av
1980-talet undersökts. Från perioden 1983-1987 ingår följande tio
forskare i undersökningen.
Medicin 4 st: S. Tonegawa 1987; R. Lewi-Montalcini 1986; N. K. Jerne 1984; C.
Milstein 1984. 5 st ej registrerade under perioden. Kemi 6 st: D. J Cram 1987; D.
R. Herschbach 1986; J. C. Polanyi 1986; H. A. Hauptman 1985; J. Karle 1985; H.
Taube 1983. 4 st ej registrerade under perioden.

161

Undersökningar om hur olika ämnen citerar varandra, inom naturvetenskapen,
är ett av bibliometrins områden, och tabeller finns redan hos Garfield 1979.
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Figur 8. Genomsnittlig citering per år för forskare som fått nobelpris i kemi
respektive medicin under mitten av 1980-talet.

Av detta diagram tycks det som om de som fått nobelpris i medicin
drar ifrån redan på 1980-talet, medan nobelpristagarna i kemi då
uppvisar ett citeringsmönster som överensstämmer med övriga
huvudgrupper. Men när man studerar de enskilda kurvorna visar det
sig att de fyra 1980-talsmedicinarnas genomsnittliga framryckning
beror på en enda person, nämligen den ökande kurvan för Susumu
Tonegawa som fick medicinpriset 1987, se figur 9a.
Detta visar att man måste studera de enskilda fallen, för att kunna
precisera tolkningen av genomsnitten, se figur 9. (Antalet kemister
var för stort för diagrammet, därför kortades tidsperioden jämfört
med figur 7.)
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Figur 9 a-g. De cirka hundra forskarnas enskilda kurvor, fördelade på
huvudgrupper.

Diagrammet i figur 9 visar vissa skillnader i citeringsprofilen över
dessa år mellan de olika ämnesgrupperna. Medicinpristagarna från
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årtiondet omkring år 2000 tenderar att ha en bågformad kurva, där
deras citeringar når en mycket hög topp under ett tiotal år för att
därefter falla. Detta bidrar också till att förklara att deras kurva i
figur 7 flackar ut efter en första stor framryckning.
Kemipristagarna har en allmän ökning under det senaste årtiondet,
detta gäller särskilt de som fått priset senare i perioden. Här finns
ingen avmattning.
Även fysikpristagarna har en allmän uppgång under senare år, men
inte lika kraftig som kemipristagarna. Inom ekonomi är bilden mera
splittrad, där enskilda ekonomipristagare följer denna uppgång men
flera ligger kvar på en låg och flat linje.
För humanvetarna är mönstret annorlunda. Här finns bland
filosofer-sociologer ett antal ”mega-stjärnor” som ligger högt hela
tiden, och ofta har en viss ökning. Dessa citeras inom en rad olika
forskningsområden. Bland antropologer-historiker dominerar istället
de som ligger lågt och visar en flat linje. Det skall betonas att detta
inte beror på att dessa är mediokra forskar – de är alla internationellt
väl kända och finns exempelvis nämnda i uppslagsverk.

Källkritiska synpunkter
Ett källkritiskt problem är att nobelpristagare valts ut. Detta skulle
innebära att antalet citeringar förändras markant när en person får
nobelpriset, och dessa personer skulle därmed inte vara
representativa för förändringar i forskarsamhället i stort.
Nobelprisets effekt har redovisats i diagram där priset markerats
särskilt på kurvan. Här har enbart de som fått nobelpriset före år
2000 tagits med, eftersom effekten måste få några år på sig att slå
igenom. Mönstret är dock detsamma för dem som fick priset
omkring år 2000.
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Figur 10. Medicinpristagare 1997-1999, med året för nobelpriset markerat
särskilt.
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Figur 11. Kemipristagarna 1994-1999, med året för nobelpriset markerat särskilt.
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Figur 12. Fysikpristagare 1997-1999, med året för nobelpriset särskilt markerat.
En enstaka pristagare som låg under 100 citeringar per år har tagits bort.
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Figur 13. Ekonomipristagare 1989-1999, med året för nobelpriset markerat. De
som inte når upp till över hundra citeringar per år har inte tagits med.

Dessa exempel visar att för medicinarna tycks nobelpriset snarare
markera slutet på en karriär än en ytterligare skjuts uppåt. Det är
åren före utmärkelsen som citeringsfrekvensen ökar, därefter
tenderar den ofta att falla. Detta har att göra med deras våg-formade
kurvor. Bland fysikpristagarna finner man ett liknande mönster, men
inte lika uttalat, medan kemi-pristagarna har ett mera varierat
samband mellan prisår och kurvans utseende. I vissa fall fortsätter
den att stiga uppåt.
Det är således inte nobelpriset som ger citeringsfrekvensen utan
tvärtom skulle man med citeringsindex ibland kunna förutsäga vilka
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som kan tänkas få nobelpriset. Antagligen sneglar kommittéerna just
på detta allt mer använda mått.162
För ekonomipristagarna fortsätter nobelpristagaren att vara aktuell
även efter det att den yppersta utmärkelsen utdelats. Någon tydlig
positiv effekt av nobelpriset i ökad citeringsfrekvens kan dock inte
märkas. Skillnaden förklaras av grundläggande skillnader där den
samhällsvetenskapliga forskningen ”åldras” långsammare än den
naturvetenskapliga.
En annan källkritisk synpunkt är att det kan ha skett en generell
koncentration av antalet referenser till toppforskare jämfört med till
övriga forskare. För att undersöka detta krävs en undersökning av
hela mängden citeringar under denna nittonårsperiod, och hur
dessutom en jämförelse med referenser till en grupp forskare som
valts ut på ett annat sätt. Denna källkritiska fråga måste därför här
lämnas obesvarad.
För det humanvetenskapliga fältet skulle man anta att megastjärnorna kan ha särskilda citeringsmönster. Det förefaller som om
de skiljer sig genom att i genomsnitt ha en mera allmänt ökande
trend, vilket kan bero på att det ökade informationsflödet tenderar att
stärka toppskiktets ställning. Också här behövs jämförande studier
rörande forskare som befinner sig längre ned i citeringshierarkierna.
Även åldersfaktorn kan ha en avgörande roll, eftersom forskning
alltid är långsiktig och det handlar om att lägga upp livsstrategier.
Detta är oundersökt här.

Humanvetenskapliga modevågor
Vänder vi oss till humanvetarna (utom ekonomerna) ser vi istället
det som är typiskt för denna del av vetenskapen – nämligen
modevågorna. Nedan presenteras de som visar trenderna, och då
huvudsakligen de i toppen. För att inte informationen skall bli
ohanterlig har bara en mindre del av forskarna valts ut.

162

Man kan här påminna om ett citat från Eugen Garfield, som skapade
citeringsindexet: ”It is presposterous to conclude blindly that the most cited author
deserv a Nobel prize”, citerad efter Merton 1979, s. X (i förordet till Garfields
klassiska verk). Garfield undersökte samband mellan Nobelpris och
citeringsfrekvens på 1960-talet, se Garfield 1979, s. 249. Men utan jämförelse med
humanvetenskap.
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Figur 14. Filosofer & sociologer m.m.. Antal referenser per år för dem som ger
uttryck för trender.
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Figur 15. Antropologer & historiker m.m. Antal referenser per år för dem som ger
uttryck för trender.

De huvudtrender som framträder är att den tolkande forskningen
tränger fram på bekostnad av en mera strukturalistisk. Marxismen
trängs tillbaka men inte så snabbt som man kanske hade väntat, och
några av dem som avancerar snabbast kommer ur den marxistiska
tolkningstraditionen. Den franska forskningen spelar en viktig roll,
och en intressant undersökning vore att se hur stor del av
citeringarna som görs till översättningar av franska verk, och hur stor
del som sker till originalverken på franska. En sådan undersökning
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skulle kunna visa att när den högtstående franska forskningen
publiceras på engelska kommer dess genombrott, men inte
dessförinnan.
Bland filosofer-sociologer har Focualt och Habermas en parallell
framryckning fram till slutet av 1990-talet och ligger sedan i topp.
Kuhn, som formulerade paradigm-begreppet, hör till denna ledande
grupp. Chomsky, som också tillhörde den absoluta toppen, har fallit
tillbaka. Latour är den verkliga kometen och ligger nu strax under
toppgruppen. Marxisten Althusser faller tillbaka, men långsamt.
Bland dem som inte är med i diagrammet kan nämnas Giddens som
ligger högt och ökar, Lacan och Ricoeur håller sig kring trehundra
citeringar, medan Ecco faller tillbaka. Övriga ligger lågt.
Bland antropologer-historikerna är Bourdieu en parallell till
Latour, som gör en snabb framryckning och denna sker på en högre
nivå. Bourdieu måste idag räknas till mega-stjärnorna som citeras i
ett antal olika discipliner. Äldre antropologer som Levi-Strauss och
Redfield faller tillbaka, och åtminstone i det förstnämnda fallet kan
det bero på strukturalismens tillbakaträngande. En tolkande
antropolog som Geertz klarar sig bättre. Den engelska marxistiske
historikern Hobsbawm ökar faktiskt till sekelskiftet, men faller sedan
tillbaka. Som en representant för övriga historiker har jag valt att ta
med medeltidshistorikern Duby, i mycket Fernand Braudels
arvtagare, som långsamt faller. Även andra historiker, exempelvis
den italienske Cipolla, har samma nedåtgående och låga
citeringskurva.
Detta ger oss en fingervisning om de stora trenderna inom dagens
humanvetenskap, och det visar att citeringsindexet ISI ger
intressanta resultat vid en undersökning inom ett bestämt
forskningsfält. Men samtidigt visar dessa kurvor på hur annorlunda
skeendena är jämfört med de olika naturvetenskapliga
huvudområdena.

Tolkningar
En viktig förklaring till den allmänna ökningen är att internet och
datorisering har givit effektivare sökmöjligheter. Allt fler artiklar,
och även längre texter, finns ständigt tillgängliga. Men jag skall
också ta upp en annan förklaring.
Om ett mått på effektivitet införs kommer detta att påverka
människors strategier. Detta är väl känt från undersökningar av en
rad olika mänskliga aktiviteter. Den ökade betydelse som
bibliometriska mätningar får kommer att påverka forskarnas
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strategier. Det finns en rad olika sätt att, mer eller mindre medvetet,
utforma sådana strategier: flera författare till artiklar, fler artiklar av
samma undersökningsmängd, utbyte av citeringar mellan forskare,
etc. (Se huvudtexten ovan.)
Eftersom hela metoden är utarbetad för naturvetenskaplig
forskning kommer dessa forskare att ha större möjligheter att
anpassa sig till den nya situationen. Jag menar att detta är den
centrala förklaringen till de olikartade förändringar som framträder i
figur 7.
För medicinarna var artiklar och citeringar redan tidigare viktiga
och när dessa mätmetoder fått större betydelse under de senaste tio
till femton åren har de svarat med att mångdubbla antalet citeringar
till toppforskare. Kemisterna kunde också snabbt anpassa sig till
samma strategier. För toppforskarna inom fysik kom effekten
långsammare, även om de nu allmänt rycker fram i citeringsindexet.
Bland ekonomerna är resultatet mera blandat, där endast några följer
med uppgången. Humanvetarna har en annan utvecklingstrend, där
några stiger, andra faller tillbaka, och genomsnittet är därför ganska
långsamt uppåtstigande.
Slutsatsen är således en paradox – den förändringsvind som drar
genom vetenskapssamhället, och som skall anpassa alla till samma
mätnormer kommer inte att utjämna skillnaderna, utan tvärtom
kommer den att öka skillnaderna. De för vilka mätnormerna är
anpassade redan från början kommer att snabbare kunna anpassa sig
till dem. De för vilka mätnormerna passar sämre kommer att relativt
sett falla tillbaka.
Källkritiska undersökningarna av resultaten från ISI är viktiga och
bör fördjupas när citeringsindexet utsträcks till att jämföra forskare
från olika områden. Garfield varnade för övrigt för sådana
jämförelser mellan skilda ämnen, med hänvisning till att
”disciplinary distinctions” var så djupgående att resultaten blev
missvisande.163 Egendomligt nog är denna varning, från indexets
uppfinnare, helt bortglömd idag.
Studium av den mänskliga artefaktens påverkan av människans
163

Garfield 1979, s. 248-249, där han också påpekar att skillnaderna i
citeringsmängd inte i första hand beror av antalet forskare, och han jämför
exempelvis ”biochemistry” med hög citeringsfrekvens, med ”mathematical”
forskning som har låg. Han ansåg att jämförelsen skulle göras inom ett fält, så att
toppforskare inom matematik skulle jämställas med toppforskare inom biokemi,
även om medelforskare i det sistnämnda ämnet överträffade toppforskare inom det
förstnämnda vad gällde antalet citeringar.
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intentioner är en av humanvetenskapens viktigaste uppgifter. Man
bör således fördjupat undersöka i vilken mån forskare har reagerat på
att ISI blivit ett allt viktigare mätinstrument, och anpassat sin
publicering till förväntade citeringar. Detta kan bli utgångspunkten
för en diskussion om huruvida detta är en önskvärd utveckling eller
om den kan leda till negativa konsekvenser.

Hannes’ metod
Den metod som använts i studiet av olika personer har utvecklats av
Hannes Malmberg, i diskussioner med undertecknad. Målet är att
snabbt kunna sammanställa en ”citerings-kurva” över ett antal
personer. Metoden skall presenteras i några steg.
Problemen med att få en korrekt citeringsbedömning är många, och att få en
fullkomligt tillförlitlig siffra är svårt. En förfrågan hos ”Thomson Institute” om en
metod för att göra de undersökningar som här gjorts ledde till ett svar som
bedömdes som otillfredsställande, med en allt för enkel metod som skulle ha givit
stora felkällor. Här har därför en betydligt mera komplicerad metod utvecklats för
att få ett värde med så små fel som möjligt utan att varje post i ISI särskilt
granskas.
A. Problemen
Dubletter: Då ISI bara har skrivit in efternamn plus förnamnsinitialer finns det en
stor risk att man kan få citeringarna för två, istället för en, forskare. Därför har
bara forskare med namn som är unika (eller nästan unika) valts ut. En viss
dubbelregistrering är svår att undvika eftersom det kan förekomma någon mindre
känd vars fåtaliga verk det varit för komplicerat att sortera ut.
ISI ger en begränsad kapacitet när det gäller markering av antal verk. Problemet
ligger i att när man trycker på ”Select All”, för en forskares alla citerade verk, så
markeras bara de 500 första. Vissa forskare kan ha mer än femhundra verk
citerade för ett enda år. Detta beror inte bara på deras produktivitet, utan också på
att de kan finnas översatta till olika språk. Dessutom innehåller citeringsindexet
olika stavningar av samma verk, antingen därför att den som citerat skrivit fel,
eller eventuellt på grund av att registreringen har varit behäftad med en osäkerhet.
Det finns också en begränsad kapacitet när det gäller antal citeringar. För
respektive år klarar ISI maximalt 2000 citeringar.
Av okänd anledning så sker i sorteringen en överlappning i år (en delförklaring
är att vissa tidskrifter kommer ut med viss fördröjning). Exempelvis vid en
sökning i tidsspannet 1995-1997 så fördelar sig citeringarna oftast mellan åren
1993-1998. Störst är överrepresentationen genom citeringar som ligger ett år
tillbaka i tiden, dvs. 1994 och 1995 är betydligt större än 1993 och 1998 i en
sökning som sträcker sig från 1993-1998.
Dessa problem skulle motverkas utan att undersökningen tog allt för lång tid,
dvs. utan att varje enskilt verk eller citat behövde granskas särskilt. Arbetsmetoden
skedde i några steg, som beskrivs detaljerat nedan.
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B. Metoden
I. Metodens första del består av urval och kontroller.
1/ I Web of Science, som nås från Web of Knowledge, väljs en forskare och ett
lämpligt tidsspann. Detta är kortare om forskaren förväntas ha många citeringar.
Som standard har dock fyraårsperioder använts, som 1986-1990.
2/ Sökning görs alltid på efternamnet, och begynnelsebokstaven på det första
förnamnet följt av en asterisk. Exempelvis en sökning på Hobsbawm E*
inkluderar även verk skrivna av Hobsbawm E J.
3/ Så som registret är upplagt måste man efter att ha kommit in på listan över
citerade verk för forskaren ifråga först trycka ”Select All” och sedan ”Finish
Search”. Då kommer ett antal sidor med citerade verk.
4/ Då varje sida har 20 verk, så kommer alla verk med om antalet sidor är <25
(dvs. färre än 500 verk). Om däremot antalet sidor är >25 så måste sökningen
begränsas. Första steget är att gå tillbaka till grundmenyn och minska tidsspannet
med ett eller flera år. Om det, trots att bara ett år studeras, blir mer än 25 sidor får
tidsspannet när verken publicerats begränsas. Denna begränsning görs på samma
sida som där namnet skrivs in. Sökningen kan då delas då in i två delar, där den
ena sökningen t.ex. kan söka på verk publicerade 1940-1969 och den andra 19702005.
5/ En särskild kontroll görs igenom att gå genom den första sidan för att se att det
inte finns några uppenbara exempel på att forskaren har en kollega med samma
namn. Detta görs lämpligen genom att man försäkrar sig om att alla verk ligger
någorlunda inom ämnesområdet som forskaren under granskning ägnar sig åt. Om
ytterligare en forskare med samma namn förekommer måste den forskare man
ursprungligen sökte efter uteslutas från undersökningen.
6/ Ytterligare en kontroll med samma syfte kan göras i sidan med listan över
artiklar som har citerat forskaren ifråga. Här måste man dock vara uppmärksam på
att forskaren ifråga kan förekomma i artiklarna som är mera disparata än
forskarens egna verk. Här kan också kontrolleras att det inte finns mer än 2000
citeringar per år. Om så är fallet måste man gå tillbaka till startsidan och begränsa
tidsspannet med ett eller ett par år, beroende på hur mycket mer än 2000 citeringar
forskaren i fråga har.
7/ När all granskning är klar, skall man i den version som vi haft tillgång till
trycka på ”Analyze”.
II. Därmed går man över till metodens andra del, som är resultatgenererande.
8/ På ”Analyze”-sidan ska ”Publication year” markeras i ”Select field to rank by”.
Där måste man först ändra ”First (up to 500 records)” till “All (up to 2000
records)”. Man måste också ändra hur många resultat som visas till 25 om fler än
10 år har markerats som tidsspann i första menyn.
9/ Därefter skall ”Record Count” ändras till ”Selected Field” så att åren kommer i
kronologisk ordning.
10/ När listan på åren kommer upp så sträcker den sig, som tidigare nämnts, över
fler år än de som markerats i första menyn. Om tidsspannet som markerades i
början var t.ex. 1995-1996 är det mycket viktigt att 1994-resultatet tas med i
räkning. Detta eftersom överskvalpningarna från 1996 till 1995 automatiskt räknas
in i 1995. Om man inte räknar med 1994 och motsvarande år så kommer det
konsekvent på varenda forskare att bli en oberättigad nedgång i slutet på varje
markerat tidsspann. (Jämför problem nr 4 ovan.)
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De citeringar som ligger två år bak i tiden eller ett år fram är allt som oftast
marginella och kan därmed exkluderas.
III. Slutligen kommer metodens tredje del, som är den statistiska bearbetningen.
11/ Klistra in de resultat som ska användas i Excel, och fortsätt med samma
procedur tills alla år har varit med i en sökning. Denna granskning avslutas med
att addera alla årtal det finns två av.

Sammanfattning av resultaten
Antalet artiklar och antalet citeringar är många fler i
naturvetenskapliga tidskrifter än i humanvetenskapliga. ”Social
science” har mindre än 8% av hela mängden artiklar och mindre än
7% av hela antalet citeringar. Här är skillnaderna så uppenbara att
undersökningen inte har fördjupats.
Istället koncentrerades undersökningen på att studera antalet
referenser, så kallade ”citeringar” som enskilda forskare får per år.
Topp-forskare inom naturvetenskapen jämfördes med topp-forskare
inom humanvetenskapen. Dessa båda kohorter skulle kunna studeras
ytterligare, med avseende på ålder, nationstillhörighet, vilket språk
de skriver på och översättningar som finns tillgängliga, om de
skriver böcker eller artiklar, osv. Men detta har inte gjorts i denna
pilotstudie.
I mitten av 1980-talet låg alla dessa toppforskare på i genomsnitt
ungefär tvåhundra citeringar per år och person. Under senare delen
av 1900-talet och framåt har medicinare och kemister dragit ifrån.
Fysiker och i viss mån ekonomer har följt efter. En jämförelse rakt
över mellan olika vetenskapsgrenar kommer därför att inte bara
missgynna humanvetare, utan även många naturvetare.
En viktig förklaring till dessa förändringar är förmodligen att
medicinare och kemister snabbare kunnat svara på de krav som en
effektivare mätning och allt mer spridda mätresultat ger. Själva
mätningen har således kommit att förvrida mätningen – något som är
i det närmaste självklart för varje humanvetare som sysslat med
mätningar av mänsklig aktivitet. Skillnaden är att här sker det på
global nivå och i gigantisk skala.
Men denna kritik får inte skugga bort det faktum att det ökade
antalet referenser för topp-forskarna, och förmodligen för många
forskare längre ner i hierarkin, visar att det finns en ökad tillgång till
forskning genom datorisering och genom internet. Flödet av kunskap
har effektiviserats, och denna ökning kommer att fortsätta. Detta är
en av de stora intellektuella revolutionerna, och humanvetarna måste
anstränga sig mer för att dra nytta av denna förändring.
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Detta är en i sig begränsad undersökning, även om den har givit
användbara och viktiga resultat. För att säkerställa resultaten och nå
längre krävs betydligt större undersökningar. Innan sådana gjorts
måste man mana till en större vaksamhet och eftertanke innan
citeringsindex läggs som bas för bedömning av forskarkollektiv och
enskilda individer. Grundaren av ISI, Eugene Garfield, varnade för
sådant oreflekterat användande av statistiken som nu breder ut sig,
och det finns anledning att betona att han hade rätt i sin varning.
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