
1 
 

 

Bortom den sociala konstruktionen 
Argument för en realistisk filosofisociologi  

 

Johan Wernberg 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sociologiska institutionen 
Kandidatuppsats, 30hp 
VT 2015 

 
 



2 
 

 
 
Abstract  
 
In this essay the author argues against what is defined as radical social constructionism and its place 
in the relatively new sociology of philosophy in Sweden. A realistic approach is presented as a more 
plausible and desirable alternative.  
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Del 1 - Om uppsatsen 

1.1 Inledning  

För antikens filosofer var tillvaron ett kosmos - en gudomlig ordning som sörjde för hårfin 

lagbundenhet och meningsfulla sammanhang. Med beundran såg de upp mot stjärnhimmelen 

och bringade med sina stjärnbilder ordning ur kaos: där var vidunder, där var hjältar, kampen 

mellan ont och gott. Idag står vi nakna under samma stjärnor, blottade inför den oändliga 

nattens absurditet. Frigjorda från traditionernas bojor, väckta ur övertrons slummer; vilsna i 

den kaotiska och fragmenterade värld som vi vördnadsfullt kallade kosmos. Med 

upplysningen ville vi skapa himmelriket på jorden. Det var det moderna projektets sakrala 

uppgift, detta att genom förnuftets kristallklara ljus för alltid avlägsna dogmernas skuggor. 

Dessvärre såg förnuftets kalla blick längre och djupare än vad vi kunnat drömma om och här 

står vi nu med tvivel i våra hjärtan efter det högmod som slocknade när förnuftet vände sig 

mot sig själv och fann en bedragare. Finns det ens en sanning, något utanför och bortom 

människan, eller är alltsammans endast ett påhitt, en social konstruktion? 

Frågan kan kanske tyckas absurd för vissa, banal för andra. Likväl har den diskuterats 

flitigt av sociologer och filosofer under den senare hälften av 1900-talet och bara under de 

senaste 15-20 åren har många intresserat sig för ämnet och en anmärkningsvärd konsensus 

har uppstått kring uppfattningen att kunskap är en social konstruktion (Boghossain 2006:vii, 

Wennberg 2001:7, Ferraris 2012:7). Dessa socialkonstruktivistiska tendenser går vidare att 

spåra i bland annat synen på kön, identitet, jaget, naturen och kvarkar (Hacking 1999:13-14) 

och även om tendenserna inte är  allenarådande så har de onekligen haft ett betydande 

inflytande. Tillsammans underbygger dessa tendenser något som har liknats vid en 

intellektuell lättja i vår samtida kultur, en lättja som sipprar ner från akademin och in i det 

offentliga samtalet för att där omöjliggöra seriösare argumentering (Nagel 2002:10).    

Socialkonstruktionismen är inte minst anmärkningsvärd inom ämnet filosofisociologi, 

d.v.s. det sociologiska studiet av den filosofiska traditionen. Ämnet kan sägas ha en alldeles 

speciell, symbolisk plats inom den socialkonstruktivistiska diskursen eftersom det rent 

idéhistoriskt främst varit den filosofiska traditionen som hävdat existensen av ett ”rent 

tänkande” och en sanning oberoende kulturell kontext, vilka båda tenderar att förnekas av 

socialkonstruktivister. Filosofisociologin kan alltså ses som ett sociologiskt angrepp på 

filosofins kunskapsideal, ett angrepp som reducerar filosofins åtrådda Sanning till blott en 

social konstruktion.   
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Här i Sverige är filosofisociologin som akademiskt ämne relativt nytt. En av två 

nyckelpersoner förknippade med detta ämne är Henrik Lundberg, som i sin avhandling från 

2007 (se del 1.3) är först med att presentera en omfattande teoretisk och metodologisk modell 

för den svenska filosofisociologin. I denna tar Lundberg, i sann postmodernistisk anda och 

helt i linje med ovan nämnda socialkonstruktionistiska trend, ställning för en radikal 

socialkonstruktionism som vid en granskning visar sig vara en problematisk metafysisk grund 

för den svenska filosofisociologin. Och det är här denna uppsats kommer in i bilden, som ett 

realistiskt1 präglat bidrag till den svenska filosofisociologin och som ett alternativ till den 

radikala socialkonstruktionismen så som den kommer till uttryck hos Lundberg.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till den omfattande 

socialkonstruktionistiska diskursen. Den kommer att ha en realistisk utgångspunkt och 

argumentera för en ontologisk och epistemologisk begränsning av socialkonstruktionismen 

för att därmed försöka råda bot på utvalda delar av dess problematik. Mer konkret kommer 

uppsatsens att fokusera på ämnet filosofisociologi i dess svenskakademiska kontext och då 

främst så som den kommit till uttryck hos Lundberg, för att där argumentera mot den av 

Lundberg inslagna, anti-realistiska vägen. Syftet, kort och koncist, blir då att bidra till den 

svenska filosofisociologin genom att lyfta fram och hävda en realistisk ansats som alternativ 

till Lundbergs anti-realistiska ansats.  

För att lyckas med ovanstående kommer uppsatsen söka svar på följande frågeställningar: 

1. Vilka skäl har vi att ifrågasätta den radikala socialkonstruktionismen i allmänhet och 

Lundbergs anti-realistiska ansats i synnerhet? 

2. Är det möjligt att konsekvent anta en mer realistisk ansats inom ramarna för den 

svenska filosofisociologin så som den kommer till uttryck hos Lundberg? 

Observera att uppsatsen inte önskar bestrida vare sig socialkonstruktionismen som helhet 

eller dess givna plats inom filosofisociologin, utan endast dess radikalare former. Observera 

vidare att uppsatsen, med anledning av ämnets abstrakta karaktär, av naturliga skäl ibland 

kommer att röra sig lite i gränslandet mellan filosofi och sociologi, men att det alltid är på 

den filosofisociologiska teorins premisser – vilket i första hand gör den sociologisk.   

                                                
1 Begreppet ”realism” ska här förstås i sin filosofiska bemärkelse, som vidhållandet av distinktionen mellan vara och 
vetande med tillhörande tro på möjligheten av en objektiv och sann kunskap bortom våra begreppsscheman (se 
exempelvis Ferraris 2014:55).  
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1.3 Metod och litteratur 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ litteraturstudie med fokus på argumentationsanalys. 

Argumentationsanalysen är en metod som har sina rötter i den antika filosofin och dess syfte 

är att, på förnuftets premisser, undersöka och värdera ett eller flera argument. Valet av 

argumentationsanalys som metod var given sett ur ljuset av uppsatsens syfte och dess empiri 

har följaktligen bestått av explicita argument vilka samtliga behandlats på det rent 

intellektuella planet. Uppsatsen har med andra ord fokuserat på logos, d.v.s. den del av en 

argumentation som försöker appellera till förnuftet och slutledningsförmågan, och inte på 

dess ethos (den argumenterandes persona eller karaktär) eller phatos (de känslor, affekter 

eller passioner som argumenteraren försöker väcka) (Bergström & Boréus 2013:91-92).  

Den första delen av argumentationsanalysen har ett deskriptivt syfte. Där gäller det att, så 

noggrant som möjligt, försöka strukturera upp argumentationen för att därmed synliggöra den 

och göra den tillgänglig för närmare analys (Bergström & Boréus 2013:92-93). För att göra 

detta har jag använt mig av den inom argumentationsanalys vedertagna pro et contra-

modellen som går ut på att först formulera argumentets tes för att sedan dela upp 

argumentationen i två delar, en ”för” och en ”mot” samt att numrera dessa (ibid:94). De 

enskilda argumenten kan sedan delas in i första respektive andra ordningen beroende på om 

de berör tesen direkt eller indirekt genom att stärka eller motverka varandra (ibid:100). Tesen 

å sin tur brukar antingen vara normativ (d.v.s. hävda en värdering), preskriptiv (d.v.s. 

uttrycka en uppmaning till handling) eller faktuell (d.v.s. ge uttryck för ett sakförhållande). 

Den andra och sista delen av argumentationsanalysen brukar gå ut på att avgöra ett 

arguments beviskraft, d.v.s. i vilken mån argumentet stärker eller undergräver tesen 

(Bergström & Boréus 2013:93). För att göra detta brukar varje enskild del av 

argumentationen analyseras och värderas var för sig i termer av relevans och beviskraft för att 

sedan vägas samman i enlighet med diverse regler (Björnsson, Kihlblom & Ullholm 

2009:44). Detta är många gånger ett mycket omfattande och strikt projekt som, sina objektiva 

och rationella ideal till trots, ändå ofta kantas av subjektiva tolkningar och jag har därför här 

valt att anta en friare tolkningsform och fokusera på de delar i argumentationen som jag anser 

vara av störst relevans.  

Ett uppenbart problem med argumentationsanalysen är dess fokus på logos. Många gånger 

är det inte enbart logos som är avgörande för hur ett argument tas emot - människan är trots 

allt emotionell till sin natur och hon tenderar att lägga stor vikt vid vem som framför 

argumentet (Bergström & Boréus 2013:135-136). Vidare är inte alla argument intellektuella 

till sin karaktär utan kan beröra moraliska spörsmål. Genom att enbart fokusera på logos kan 
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viktiga aspekter av ett argument liksom andra värden bortom de rent intellektuella bli 

osynliggjorda.  

Ovanstående invändning får dock helt andra, djupare implikationer i uppsatsens fall med 

anledning av dess ämnesområde. Eftersom argumentationsanalysen fokuserar på logos på 

bekostnad av ethos har den, indirekt, hävdat intellektets primat framför person och kontext. 

Detta kan sägas vara i linje med idén om ett ”rent förnuft”, d.v.s. ett förnuft som 

transcenderar sin timliga, sociala och historiska kontext och som följaktligen kan tänkas nå 

absoluta, objektiva sanningar – en i allra högsta grad realistisk utgångspunkt. Problemet 

består alltså däri att jag kommer använda mig av en indirekt realistisk metod som verktyg för 

att argumentera mot anti-realismen och resultatet kan tänkas vara färgat därefter. Hade jag 

istället använt mig av exempelvis diskursanalys, som tenderar att sätta logos inom parentes 

för att istället fokusera på person och kontext, hade resultatet förmodligen blivit helt 

annorlunda – men då hade också uppsatsens syfte med nödvändighet sett annorlunda ut. Med 

anledning av uppsatsens problemområde anser jag dock att denna invändning förlorar något 

av sin udd. Liksom vid all behandling av djupare, metafysiska frågor blir det svårt – för att 

inte säga omöjligt – att utgå ifrån en helt metafysiskt neutral ståndpunkt eftersom det inte 

finns något bortom metafysiken. Vi kan helt enkelt inte behandla det metafysiska utan att 

samtidigt, på något plan, ta ställning ifråga. Jag kommer att återkomma till denna problematik 

i uppsatsens avslutande diskussion (del 4.2).   

Vad gäller litteraturen har uppsatsen sin utgångspunkt i Henrik Lundbergs 

filosofisociologiska avhandling Filosofisociologi – ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt 

tänkande (2007). Anledningen till att jag valt just denna avhandling som utgångspunkt är för 

att Lundberg, förutom att utgöra en av den svenska filosofisociologins nyckelpersoner, såvitt 

jag funnit är den förste och ende att metodiskt presentera en omfattande, teoretisk modell för 

filosofisociologin här i Sverige vilket, i enlighet med den akademiska traditionens dialektik, 

gör hans avhandling till en tacksam utgångspunkt. Som underlag till problematiseringen av 

Lundbergs avhandling har jag använt mig av böcker skrivna av Ian Hacking, Maurizio 

Ferraris, Paul Boghossain, Thomas Nagel och Søren Wenneberg varav samtliga behandlar 

socialkonstruktionismen och utgör auktoriteter inom sina respektive områden. Litteraturen är 

vald dels i samråd med handledare och dels utifrån deras tänkta kontribution till uppsatsens 

syfte – valet är alltså på intet sett opartiskt eftersom syftet är antagonistiskt till sin karaktär.  

Som universell regel hade uppsatsen förmodligen sett annorlunda ut om jag hade valt en 

helt annan litteratur. Trots detta vill jag redan nu framhålla att de grundläggande dragen i de 

böcker jag läst i princip varit identiska: samtliga av de ovanstående författarna har 
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exempelvis hävdat att socialkonstruktionismen tenderar att blanda samman ontologi och 

epistemologi och betonat den objektiva verklighetens lingvistiska transcendens. Så vad gäller 

de viktigaste argumenten mot den radikala socialkonstruktionismen vill jag hävda att dessa 

inte hade avvikit nämnvärt om jag använt källor från andra, likvärdiga författare.     

1.4 Disposition  

I del 2, som är tänkt att fungera som en bakgrund, behandlas socialkonstruktionismen som 

sådan och de grundläggande dragen i filosofisociologin som ämne presenteras. Först 

presenteras, som sig bör, socialkonstruktionismens idéhistoriska bakgrund. Förutom att 

orientera läsaren rent idéhistoriskt är syftet med denna redogörelse att utgöra en inledande 

dekonstruktion av socialkonstruktionismen – för i idéhistoriens hur och varför dväljs ofta 

fröet till insikten att det hade kunnat vara annorlunda. Därefter följer en analys av 

socialkonstruktionismens olika betydelser och innebörder, en analys som önskar råda bot på 

något av den begreppsförvirring som hemsöker begreppet. Sedan presenteras 

filosofisociologin som ämne, en presentation som avslutas med en presentation av Lundbergs 

avhandling och hans radikala argument för det han kallar för den ”utvidgade relativismen”.  

I del 3 lyfts först argument mot den radikala socialkonstruktionismen fram som ett led i 

problematiseringen av Lundberg. De huvudsakliga argumenten här är felslutet vara/vetande 

(d.v.s. förväxlandet av ontologi och epistemologi) och felslutet vetande/makt (d.v.s. 

reduktionen av kunskap till makt) samt det jag kallar för det etiskt pragmatiska argumentet. 

Med dessa generella argument mot den radikala socialkonstruktionismen kommer jag sedan 

att övergå till att problematisera Lundbergs utvidgade relativism, som bygger på en radikal 

form av socialkonstruktionism. Efter denna dekonstruktion av Lundbergs anti-realistiska 

ansats följer sedan försöket till en rekonstruktion där en realistisk ansats presenteras som ett 

plausibelt och önskvärt alternativ.  

Uppsatsen avslutas i och med del 4. Först sammanfattas uppsatsens resultat och sedan förs 

en djupare diskussion kring problematiken rörande metodvalet som jag tog upp i del 1.3. Här 

kommer jag bland annat att ställa mig den retoriska frågan huruvida denna uppsats hade 

kunnat skrivas av någon tillhörande samhällets mindre privilegierade grupper och applicera 

problemet rörande metafysikens inkommensurabilitet på uppsatsen själv.   

 
1.5 Tidigare forskning 

Som namnet antyder är filosofisociologi (eller, som ämnet brukar benämnas globalt, 

sociology of philosophy eller sociology of philosophical knowledge) det sociologiska studiet 
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av den filosofiska traditionen. Det är en undergren inom sociologin med rötter inom 

kunskapssociologin som studerar de sociala betingelserna för tänkandet och för 

vetenskaperna. Kända namn som är förknippade med ämnet är bland annat Randal Collins 

(The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change från 2000), Martin 

Kusch (redaktör för antologin The Sociology of Philosophical Knowledge från 2000) och Neil 

Gross (The New Sociology of Ideas från 2001). Ämnets huvudsakliga influenser kommer från 

bl.a. Durkheim, Mannheim, Collins och Bourdieu (Lundberg 2007:16). För ordningens skull 

bör nämnas att intresset för filosofins sociala betingelser givetvis inte är förbehållet 

filosofisociologin; se exempelvis Bertrand Russells klassiska bok A History of Western 

Philosophy (1945). Det som särskiljer filosofisociologin är dess sociologiska utgångspunkt, 

arv och fokus.   

Filosofisociologin är relativt ung här i Sverige och introducerades först i och med Carl-

Göran Heidegrens artikel Filosofi och sociologi. Om möjligheten av en sociologiskt 

orienterad filosofihistoriebeskrivning från 1999. Carl-Göran Heidegren och Henrik Lundberg 

utgör nyckelpersoner inom den svenska filosofisociologin och de tycks (förmodligen tack 

vare ämnets relativt unga ålder och ringa utbredning) dominera den svenska scenen. Båda är i 

skrivandets stund verksamma vid Lunds universitet och tillsammans har de bl.a. skrivit 

Sanningen på ena sidan Pyrenéerna, villfarelsen på den andra. Om kunskapssociologi, 

filosofisociologi och filosofihistoria (2006).    

I sin avhandling, Filosofisociologi – ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande 

(2007), försöker Lundberg på ett systematiskt sätt lansera och bereda mark för den svenska 

filosofisociologin genom att formge och befästa dess teoretiska och metodologiska struktur. 

Där argumenterar han bl.a. för att filosofisociologen med fördel bör bedriva idéhistoriska 

fallbeskrivningar, att de bör intressera sig för de erkända såväl som de icke erkända 

filosoferna samt att den kunskap som genereras i första hand bör återinvesteras i sociologin, 

inte filosofin (Lundberg 2007:212-214). Ett avgörande ställningstagande som Lundberg gör 

och som är i linje med de inflytelserika anti-realistiska strömningar som slagit rot under 

nittonhundratalets senare hälft och vuxit sig starkare under se senaste 20 åren (Boghossain 

2006:vii, Wennberg 2001:7, Ferraris 2012:7) är att han argumenterar för en radikal form av 

socialkonstruktionism. Som vi kommer att se i del 3 är detta ställningstagande (som 

presenteras närmare i del 2.4) problematiskt eftersom det bygger på en ohållbar metafysisk 

grund som riskerar att leda in den relativt unga svenska filosofisociologin i en 

kontraproduktiv återvändsgränd.  
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Del 2 - Socialkonstruktionismen och filosofisociologin 

2.1 Inledning 

Som vi kommer att se i del 2.3 råder det viss begreppsförvirring rörande 

socialkonstruktionismen vad gäller dess innebörd och egentliga användningsområde. Men 

innan vi börjar reda ut det hela kan det först vara på sin plats att kortfattat försöka placera den 

i dess idéhistoriska kontext - var den kommer ifrån och varför den ser ut som den gör. Efter 

att ha behandlat socialkonstruktionismen kommer filosofisociologin och Lundbergs argument 

för den utvidgade relativismen att presenteras och analyseras.  

2.2 Det moderna och det postmoderna  

Med rötter i Upplysningen och den industriella revolutionen går det moderna projektet i 

vida ordalag ut på att ersätta ”tro” med ”vetande”. Det första ”steget” i detta ”projekt” (som 

snarare är att betrakta som en tidsanda, en intellektualitetens renässans efter medeltidens 

antiintellektuella dogmatism) är kritisk till sin natur och syftar till att låta det som tidigare 

betraktats som fast, riktigt och sant förflyktigas (Bauman 2002:175). Följaktligen blir den 

moderniserande impulsen, åtminstone så som Zygmunt Bauman förstår den, förbunden med 

en tvingande kritik av verkligheten (ibid:130). Det är en sekulariserande impuls som får oss 

att ifrågasätta det förgivettagna och ty oss till förnuftet istället för tron och den gamla 

dogmen. Resultatet blev, för att tala i Kuhnska termer, ett radikalt paradigmskifte där en 

gudomlig världsbild (ett kosmos om vi så vill) med tron i fokus till stor del trängdes undan av 

en mer sekulariserad världsbild med dess förnuftsdyrkan och tillhörande vetenskapliga och 

tekniska revolution.   

Dock bar det moderna projektet fröet till sin egen undergång (eller förvandling till det 

postmoderna) inom sig2. Projektets andra ”steg” var nämligen tänkt som en rekonstruktion av 

det som gått förlorat genom den kritiska impulsens dekonstruktion (Bauman 2002:175). Men 

det kritiska perspektivet upphörde inte där utan började av allt fler riktas mot projektet som 

sådant – mot det objektiva förnuftets sanningsföreträde, mot tron på utveckling och framsteg 

och den västerländska kulturens avgörande roll i alltsammans (ibid.).  

                                                
2 En förvandling som visserligen är kontroversiell; vissa tänkare, däribland Anthony Giddens, hävdar exempelvis att det 
”förflyktigade” och relativiserade tillstånd som brukar tillskrivas det postmoderna i själva verket är det moderna 
projektets kulmination (se exempelvis Giddens 2008). Jag kommer, för enkelhetens skull, inte gå närmare in på denna 
terminologiska diskussion här.  
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Rent ideologiskt är den successiva skiftningen3 relativt enkel att förstå: eftersom 

västvärldens tänkta roll i projektet som moralisk ”storebror” och global ”kunskapsspridare” 

aktivt användes för att rättfärdiga kolonialiseringen och exploateringen av ”mindre 

utvecklade” länder och folkslag utanför Europa föll det för många naturligt att förkasta dessa 

idéer tillsammans med kolonialiseringen (Boghossain 2006:5). Det började av många anses 

fult att hävda att ”vi” har rätt medan ”de” har fel eftersom det förknippades med den 

moraliskt förkastliga exploateringen, vilket hos vissa tänkare resulterade i det Boghossain 

kallar för equal validity-tesen: att det finns många olika men lika rättfärdigade perspektiv på 

världen varav vetenskapen endast är en av dessa (ibid:2). 

Vad gäller ovanstående skiftes teoretiska dans förhåller det sig något mer komplext. Enligt 

Ferraris går postmodernismens teoretiska ådra (som så mycket annat) tillbaka till Descartes 

(1596-1650) och hans ”radikala tvivel”, d.v.s. kritiken av sinnena och kravet på absolut 

säkerhet där det tidigare rådde en ”naturlig visshet” (Ferraris 2014:55). I och med Descartes 

tvivel på det vi vanligtvis brukat ta för givet (som våra sinnen och det de berättar för oss) 

öppnades dörren för den moderna impulsen och dess kritik att göra inträde i kunskapens 

domän. Detta inträde tog en avgörande vändning i och med Kant och hans ”lösning” på 

sinnenas förrädiskhet genom distinktion mellan noumenon (tinget i sig) och phenomenon 

(tinget för mig). Eftersom all kunskap börjar med den förrädiska sinneliga erfarenheten är 

det, om vi önskar visshet, enligt Kant nödvändigt att hitta de principer som möjliggör 

erfarenheten som sådan för att utifrån dessa härleda säkra strukturer som kan motverka 

osäkerheten a priori (ibid:45). På detta sätt flyttar Kant fokus från ”tinget i sig” till ”tinget för 

mig”, från ontologi till epistemologi.   

Genom att följa de tankebanor som Kant slagit in på och radikalisera dem skapades 

postmodernismens teoretiska rötter: förväxlingen av ontologin och epistemologin och 

epistemologins företräde framför och suveränitet i förhållande till ontologin (Ferraris 

2014:47). Därmed har jordmånen blivit bördig för socialkonstruktionismen och dess 

utbredning.  

2.3 Olika typer av socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionism som begrepp är mångfacetterad vilket ofta leder till 

begreppsförvirring. Enligt Wennberg beror begreppsförvirringen på att många som talar om 

socialkonstruktionismen egentligen talar om olika delar av den, samt att det finns en 
                                                
3 En skiftning som givetvis inte är mer absolut och allenarådande än något annat här i världen utan, som alltid vid 
behandlandet av historiska tendenser, bör förstås schematiskt.  
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ödesdiger tendens för tankeglidning från dess elementära mot dess mer radikala former 

(Wennberg 2010:108). Han räknar med fyra typer av socialkonstruktionism, där den första av 

dem (socialkonstruktionism I, hädanefter även benämnd som ”I”) endast utgör ett kritiskt, 

demaskerande perspektiv på fenomen som inte accepterar dem som naturgivna och självklara 

(ibid:62). Här är det, i sann modernistisk anda, endast frågan om att förhålla sig kritisk till det 

som vid en första anblick kan tyckas självklart. Socialkonstruktionism II kan på många sätt 

sägas fylla det tomrum som I och dess dekonstruktionism lämnar efter sig och det är också 

därför I och II ofta blandas ihop (ibid:69). II tar idén från I och upphöjer den till en allmän, 

social teori: det som verkar vara naturgivet är i själva verket socialt konstruerat. Skillnaden 

mellan I och II är alltså att II går steget längre och påstår att de företeelser som inte är som de 

verkar är sociala (istället för exempelvis psykologiska eller fysiologiska). Det är först här 

sociologin och socialkonstruktionismen möts4.  

När vi applicerar II på kunskapen betraktat som en social institution uppstår 

socialkonstruktionism III och det är i och med denna som socialkonstruktionismen riskerar att 

börjar anta sina radikalare former (Wennberg 2010:77). Enligt III är kunskapen och 

vetenskapen sociala konstruktioner; den skiljer helt enkelt inte på vad som är 

kunskap/sanning/vetenskap och vad som anses vara kunskap/sanning/vetenskap (ibid:80)5. 

Med andra ord intresserar den sig inte för en sats eventuella sanningsvärde, utan endast dess 

kulturella och sociala omständigheter. Detta resulterar lätt i en tankeglidning som, taget till 

sin spets, blir den equal validity-tes som presenterades ovan i stycke 2.2. I och med denna 

tankeglidning ser vi här prov på hur den kritiska, moderna impulsen (som kommer till sitt 

renaste uttryck i I) kan sträcka sig till att innefatta själva kärnan av det moderna projektet: 

förnuftet och kunskapen själv. Filosofernas ”rena förnuft” (d.v.s. ett förnuft som, i likhet med 

                                                
4 För ordningens skull kan det här vara värt att inflika, att det som skiljer socialkonstruktionism II från allmän, 
sociologisk teori är att den förstnämnda betonar den medvetna konstruktionen medan den sistnämnda även kan 
innehålla element av omedvetenhet och evolutionära utvecklingsprocesser (ibid:70).  
 
5 Här kan det vara av värde att inflika att III inte nödvändigtvis implicerar anti-realism. Det är fullt möjligt att, som 
Wennberg påpekar, vara realist och kunskapsteoretisk konstruktionist på samma gång. Att vår kunskap formas av sociala 
faktorer behöver inte betyda att det vi utifrån våra preferensramar kallar för kunskapen på något sätt inte korresponderar 
med faktiska, objektiva sakförhållanden (Wennberg 2010:87). Det hela handlar, som vi kommer att se i del 3.2 och 3.5, 
om abstraktionsnivån. Wennberg själv är noga med att påpeka distinktionen mellan III applicerad på sociala respektive 
naturliga objekt. Enligt honom är det först i och med appliceringen på de naturliga objekten, d.v.s. dem som 
naturvetenskapen sysslar med, som III verkligen börjar anta sin radikalare form (Wennberg 2010:89). Denna särskilda 
distinktion är dock inte av intresse här eftersom det fortfarande går att hävda en realistisk uppfattning rörande socialt 
konstruerade fenomen – att vår kunskap om fenomenen kan korrespondera med hur de är ”i sig själva” just ”där och då”, 
sin skapade natur till trots (se del 3.6, där definitionen av socialt objekt behandlas). Att hävda motsatsen är att hamna i en 
besvärlig, oändlig regress där vi aldrig kan yttra oss om det skapade tinget utan endast om vår syn på det skapade tinget 
(eller snarare: vår syn på vår syn på vår syn på… ad infinitum).      
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matematiken, är något transcendentalt i förhållande till det världsliga både vad gäller innehåll 

och potential) blir här ”nedsmutsat” av den kulturella kontexten. Enligt den klassiska 

analysen av kunskap så som den kommer till uttryck hos Platon är kunskap lika med sann, 

välgrundad tro (se exempelvis Boghossain 2006:15, 19). En sats utgör alltså kunskap för en 

person om och endast om i) satsen är sann, ii) personen tror att satsen är sann och iii) har 

goda skäl att tro att satsen är sann. Det den radikalare formen av socialkonstruktionism III gör 

är att den förnekar möjligheten av (i) och (iii) – det finns ingen objektiv sanning bortom 

människan och även om så vore fallet har vi, i brist på en gemensam och neutral (läs icke-

konstruerad) referenspunkt, ingen möjlighet att avgöra vad som är välgrundat eller inte så att 

tala om ”tinget i sig” blir ytterst sett meningslöst (Boghossain 2006:22-23). 

Från de radikalare formerna av socialkonstruktionism III är steget inte långt till den 

radikalaste formen av socialkonstruktionism, socialkonstruktionism IV, som mynnar ut i en 

ontologisk idealism: allt, inklusive vi människor, är socialt konstruerat (Wennberg 2010:14, 

91). En konsekvens av IV är exempelvis att ingen människa dött i sjukdomen polio innan den 

upptäcktes och att andra galaxer uppstod först i och med teleskopet – en ontologisk position 

som, kanske föga förvånande, är ytterst problematisk (se del 3.2).     

Från att vara en relativt harmlös, kritisk utgångspunkt med tillhörande sociala teorier (I-II) 

kan socialkonstruktionismen alltså, dels via tankeglidning och dels via sin inneboende logik, 

radikaliseras och utvecklas till en epistemologisk och ontologisk utgångspunkt präglad av 

global relativism, nihilism och ontologisk idealism. Socialkonstruktionism III och IV kommer 

hädanefter att benämnas som den radikala socialkonstruktionismen och det är framför allt III 

som denna uppsats kommer att fokusera på eftersom det är den som, av uppenbara skäl, 

ligger filosofisociologin varmast om hjärtat.  

Filosofisociologin är en tydlig manifestation av socialkonstruktionism III i och med att den 

bygger på ett kritiskt och socialt studium av filosofin. Den reducerar (eller sätter dem 

åtminstone inom parentes, men mer om skillnaden i del 2.4 där den begränsade och utvidgade 

relativismen behandlas) det eventuella sanningsvärdet i de filosofiska teserna, teorierna och 

argumenten till sociala faktorer. Beroende på hur långt III dras får filosofisociologin, som vi 

kommer att se härnäst, väldigt olika epistemologiska (och i förlängningen även ontologiska) 

konsekvenser.  

2.4 Lundbergs begränsade och utvidgade relativism  

Som en del av den mer generella kunskapssociologin har filosofisociologin sin 

utgångspunkt i det sociala och hur det sociala formar tänkandet. Den 
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socialkonstruktionistiska utgångspunkten är given, frågan är bara (som alltid vad gäller 

socialkonstruktionismen) hur långt den borde dras. Som vi kommer att se nedan argumenterar 

Lundberg för att filosofisociologen bör anta den radikalaste formen av socialkonstruktionism 

III och hävda en global (eller, som Lundberg kallar det, en ”utvidgad”) relativism vad gäller 

kunskapsbegreppet.  

Lundberg skiljer på den begränsade och den utvidgade relativismen inom 

filosofisociologin. Den begränsade relativismen betonar den filosofiska kunskapens 

kontextuella karaktär och att den alltid har vissa sociala orsaker (Lundberg 2007:22). Att 

tänkandet, så att säga, är socialt till sin natur6. Den begränsade relativismen får stöd i 

observationen att tänkandet skiljer sig åt mellan olika kulturer – giltighetskriteriet för vad 

som anses vara ”riktigt” tänkt eller, för att återkoppla till den klassiska analysen av kunskap, 

”välgrundat”, i en kultur behöver inte vara det i en annan. Utifrån detta drar den begränsade 

relativismen slutsatsen att det inte existerar något sådant som ett enhetligt och universellt 

filosofiskt tänkande (ibid.). Denna slutsats ligger tämligen nära det empiriskt observerbara 

och torde därför vara relativt okontroversiellt. Det är helt enkelt ett empiriskt faktum att olika 

människor i olika tider och kulturer (ja till och med inom samma kultur) har tänkt olika och 

hävdat olika giltighetsanspråk för tänkandet som sådant. Eftersom ingen kan bryta sig loss 

från sin kulturella kontext har ingen heller ett säkert tillträde till en eventuellt transcendental 

och universell referenspunkt med vars hjälp denne kan tillskriva sina tankar universell status. 

Observera att den begränsade relativismen inte förnekar den möjliga existensen av en sådan 

transcendental referenspunkt, utan endast hävdar att vi aldrig har några säkra skäl för att anta 

att just vi sitter inne med Sanningen om den nu finns (ibid.). 

 Den utvidgade relativismen går däremot ett steg längre. Den tolkar det empiriska faktum 

som den begränsade relativismen bygger på som att det inte finns några universella 

filosofiska sanningar överhuvud taget (Lundberg 2007:22-23). Eftersom tänkandet varierar 

beroende på kontext hävdar den utvidgade relativismen att vi inte heller har några skäl att tro 

att ”Sanningen” existerar. Detta gör den visserligen själv till ett relativt ”språkspel”, som 

Lundberg i klassisk Wittgensteinsk manér kallar det, men fördelen med den över den 

begränsade relativismen är enligt Lundberg att den åtminstone är i linje med 

kunskapssociologins generellt sett anti-essentialistiska och anti-maktfixerande hållning 

(ibid:23). Visserligen, instämmer Lundberg, är påståendet att det inte finns universella 
                                                
6 Här är det dock värt att nämna att detta sociala anspråk, i egenskap av socialkonstruktionism II, går att problematisera 
på samma sätt som jag tog upp i del 2.3. Det behöver trots allt inte vara så att de olika giltighetskriterierna skiftar tack 
vare just sociala faktorer (ibid.).  
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filosofiska sanningar är själv en universell filosofisk sanning och det går att invända att en 

sociolog som går bortom empirin på detta sätt och påstår sig veta att det inte finns några 

universella filosofiska sanningar begår en självmotsägelse. Men han kontrar med påståendet 

att vi trots detta, med anledning av filosofins oförmåga att komma överens om ens den mest 

fundamentala av filosofiska sanningar, inte har några som helst skäl att tro att de existerar 

(ibid.). Bevisbördan ligger således, om jag förstått Lundberg rätt, hos de som hävdar 

existensen av universella filosofiska sanningar och inte hos de som förnekar deras existens.  

Den begränsade relativismen sätter alltså de universella, filosofiska sanningarna inom 

parentes (kanske finns de, kanske inte) och fokuserar på filosofins kontextuella karaktär. Den 

utvidgade relativismen går steget längre och hävdar att vi inte har några skäl att tro att de 

filosofiska sanningarna existerar och att vi följaktligen bör förneka dem tills motsatsen 

bevisats.  

För att sammanfatta huvuddragen i Lundbergs argument för den utvidgade relativismen 

(där P = argument pro, C = argument contra och φ = premiss):  

Tes: Filosofisociologen bör ta ställning för den utvidgade relativismen.  

P1: Det är ett empiriskt faktum att tänkandet och dess giltighetsanspråk 

varierar mellan olika sociala kontexter.  

P2: Vi har anledning att tro att dessa variationer är socialt betingade.  

P1P2: Styrks av enskilda, empiriska filosofisociologiska studier som kan 

påvisa sambandet mellan det sociala och tänkandet. 

P3: Eftersom den filosofiska traditionen ännu inte kunnat enas om en 

universell filosofisk sanning har vi inga skäl att tro att de överhuvudtaget 

existerar och bevisbördan hamnar således på dem som hävdar deras 

existens. 

P1P3: Denna utgångspunkt är dessutom i linje med sociologins generella 

anti-essentialistiska och anti-maktfixerande7 karaktär.   

(φP1P3: Sociologen bör hålla sig inom sociologins etablerade ramar.)     

C1: När filosofisociologen hävdar tesen att det inte finns några filosofiska 

sanningar, som till råga på allt tack vare sin metafysiska natur inte kan ha 

empiriskt stöd, gör sig hen skyldig till en självmotsägelse eftersom tesen 

själv är en filosofisk sanning.  
                                                
7 Vad gäller maktaspekten av P1P3 går den, som vi kommer att se i del 3.3, att anklaga för att vara ett felslut.  
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C1C1: Filosofisociologen behöver inte påstå att hen vet att det inte finns 

objektiva sanningar, hen behöver endast hålla det för sannolikt tills 

motsatsen har bevisats och gör sig således inte skyldig till en 

självmotsägelse.  

 
(P1-P2) förefaller vara tämligen okontroversiella och faktuella argument: tänkandet 

varierar de facto mellan olika sociala kontexter och den socialkonstruktionistiska ansatsen, att 

orsaken till variationen är socialt betingad (socialkonstruktionism II), förefaller rimlig. En 

möjlig invändning här är att variationen kan tänkas bero på något annat än det sociala, som 

exempelvis det fysiologiska (se exempelvis del 2.3). Påståendet är dock i linje med den 

sociologiska traditionen i allmänhet och torde följaktligen vara relativt okontroversiell inom 

dess ramar – att bestrida den är att beträda arv- och miljödiskursens djupa vatten.  

   Vad gäller första delen av (P3) förefaller även den vid en första anblick vara av faktuell 

natur: filosofin anklagas ofta för att inte göra några ”framsteg”, att filosoferna inte tycks 

kunnas enas om ens den ringaste av filosofiska sanningar. Alltid finns det någon som hävdar 

motsatsen; varje påstående har sin skeptiker. Till skillnad från de empiriska vetenskaperna, 

och då främst naturvetenskaperna, har inte filosofin lyckats enats om en gemensam filosofisk 

metod utifrån vilket det går att tala om någon progression. Som invändning går att hävda att 

dispyterna varierar i styrka och att flertalet är överens om vissa grundläggande påståenden 

(som att tillvaron existerar) och att existensen av en skeptisk minoritet inte ger argumentet 

tillräckligt stark relevans. Argumentet kan dock sägas gå djupare än så: i brist på en 

gemensam, oberoende metafysisk referensram blir det omöjligt att nå fullkomlig konsensus i 

de fundamentalaste av frågor. Det tycks helt enkelt ligga i frågornas (och därmed filosofins) 

natur att röra sig i gränslandet mellan tro och vetande, mellan visdom och galenskap. Tolkat 

som ett argument utifrån filosofins konfliktpräglade natur tycks argumentet få desto större 

tyngd – filosoferna kan helt enkelt inte nå konsensus just därför att de är filosofer och sysslar 

med de frågor de sysslar med.   

Den andra delen av (P3) förefaller vid en första anblick rimlig: bevisbördan torde 

rimligtvis åligga den som hävda existensen av något och om denne inte kan påvisa dess 

existens har vi vanligtvis inga skäl för att anta att den existerar. Varför ska vi göra ett 

undantag för de filosofiska sanningarna, om vi inte ens har empiriska belägg för att de 

existerar? Ett möjligt och enligt min mening avgörande motargument här är att vi, med 

anledning av tesens konsekvenser och radikala natur i förhållande till den allmänmänskliga 

intuitionen, snarare har skäl att vända bevisbördan mot den som hävdar att de filosofiska 
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sanningarna inte existerar. Att alternativet, icke-existensen av filosofiska sanningar, är så 

teoretiskt och intuitivt problematisk att vi inte ens har skäl att överväga den som ett alternativ 

och att vi följaktligen inte bör betrakta filosofins oförmåga att nå filosofiska sanningar som 

ett tecken på att de inte existerar utan snarare en indikator på människans oförmåga att nå 

absolut säkerhet. Det är bland annat om detta som del 3 handlar om.  

Vad gäller (P1P3) är det intressant att notera att den kan tolkas som en form av 

auktoritetsargument, d.v.s. ett argument som åberopar någon eller någots auktoritet för att få 

fram sitt budskap (Bergström & Boréus 2013:122). Auktoriteten är i detta fall den 

sociologiska traditionen och dess bärande idéer och tendenser. (P1P3) kan vidare sägas bygga 

på den outtalade premissen att sociologen bör hålla sig inom sociologins ramar, dess 

etablerade ståndpunkter och sätt att tänka (φP1P3). Tillsammans tycks de stärka (P3), men 

som vi kommer att se i del 3 (närmare bestämt del 3.3) så går även detta argument att 

problematisera.    

I (C1C1) bemöter Lundberg den klassiska invändningen mot den globala relativismen 

genom att återigen åberopa bevisbördan. Detta är, såvitt jag kan se, den del av 

argumentationen som i sig har svagast relevans och därmed beviskraft. Att hålla en sats för 

sannolik istället för sann frikänner ingalunda den som hävdar satsen från dess plausibilitet: 

satsen i sig blir inte troligare endast för att den hålls för sannolik.   

Kärnan i Lundbergs argument för den utvidgade relativismen rör, om jag förstått den rätt, 

bevisbördan. Genom att tala i termer av tolkningar försöker Lundberg komma undan den 

klassiska och besvärande invändningen mot den globala relativismen, att tesen att det inte 

finns några universella sanningar själv är en universell sanning, samtidigt som han riktar 

bevisbördan mot förespråkarna av universella filosofiska sanningar. Han hävdar rent explicit 

att detta ställningstagande mot förekomsten av filosofiska sanningar inte är förknippat med 

några problem (Lundberg 2007:23), men som jag som sagt kommer att försöka visa i del 3 

finns det tvärtom stora problem med den radikala socialkonstruktionism som Lundberg 

önskar befästa inom den svenska filosofisociologin – problem som enligt min mening inte 

ens borde göra den till ett plausibelt alternativ.    



18 
 

Del 3 - Mot en realistisk filosofisociologi   

3.1 Inledning  

I denna del kommer jag först att presentera argument mot den radikala 

socialkonstruktionismen (d.v.s. de former av socialkonstruktionism som Wennberg kallar 

socialkonstruktionism III respektive IV) och med hjälp av dessa problematisera den utvidgade 

relativismen och dess plats inom den svenska filosofisociologin. Sedan kommer jag att 

argumentera för en mer realistisk ansats och försöka visa hur den är förenlig med den svenska 

filosofisociologin.   

3.2 Förväxlingen av ontologi och epistemologi 

Ett av den radikala socialkonstruktionismens mest utmärkande drag är att den förväxlar 

ontologi och epistemologi. Ferraris kallar det för felslutet vara-vetande och det är ett felslut 

som inte endast är förbehållen sociakonstruktionismen – den kan rent av sägas utgöra det 

teoretiska navet i postmodernismen (Ferraris 2014:47). Till skillnad från den radikala 

skeptikern hävdar inte den radikala socialkonstruktionisten att världen inte existerar, utan 

endast att den är skapad av våra begrepp (Ferraris 2014:53). Realisten hävdar däremot att 

vara och vetande inte bör förväxlas på detta sätt, att världen och alla dess detaljer ytterst sett 

inte är skapade av våra begreppsscheman (ibid:55). Beroende på läsarens bakgrund kan 

ovanstående påståenden antingen låta absurda eller banala vardera och givetvis kan de båda 

problematiseras, men eftersom socialkonstruktionismen här står i skottlinjen (inte minst för 

att den är den radikala och antiintuitiva av de båda) ska jag nu övergå till att fokusera på den.  

Som jag tog upp i del 2.2  har den radikala socialkonstruktionismen, som för övrigt utgör 

en betydelsefull del av de intellektuella strömningar som av vissa kallas postmoderna, ett 

tydligt idéhistoriskt arv efter Kant och hans ”Kopernikanska revolution” vad gäller 

epistemologins status över ontologin. Men hur ser då världen ut för den som övergett den 

realistiska common sense-uppfattningen att världen existerar ”där ute”, oberoende av 

människan? Ett relativt vanligt förekommande perspektiv (kallat cookie cutter-argumentet) 

tycks vara att betrakta världen ungefär som en formlös kakdeg som vi sedan med hjälp av 

våra kakformar (begreppsscheman) formger på olika sätt8 (Boghossain 2007:34-35, 

Wennberg 2001:116). Lika lite som de enskilda kakformarna existerar där av sig själva i 

kakdegen (annat än som potentialitet) existerar alltså sanningarna om världen och de enskilda 

tingen där i kraft av sig själva – de är helt enkelt skurna konstruktioner. Det enda vi kan säga 
                                                
8 Eller, för att knyta an till den metaforiska liknelsen i del 1.1, en stjärnhimmel som struktureras i stjärnbilder. 



19 
 

om degen är att den är – allt annat härrör från oss själva och våra kakformar 

(begreppsscheman). Med andra ord: verkligheten består av ett hav av enskilda atomer 

(kakdegen) vars enskilda former och egenskaper (kakformar) projiceras av oss och vårt språk 

(Boghossain 2007:35). Homo sapiens blir därmed Homo mensura, alltings mått.  

Den mest uppenbara invändningen mot degmetaforen är att degen, för att existera, måste 

ha vissa essentiella egenskaper till att börja med, egenskaper som alltså är oberoende av våra 

kakformar (Boghossain 2007:35). Att ingenting är utan att rent essentiellt vara på ett visst 

sätt. Men motargumenten stannar givetvis inte vid metaforen utan går djupare än så. Cookie 

cutter-argumentet bygger nämligen på en idealistisk-lingvistisk ansats (d.v.s. en radikal 

tolkning av språkets roll i medvetandet som resulterar i idealism) (ibid:42) som är behäftad 

med stora svårigheter och filosofen Thomas Nagel hävdar till och med att ansatsen 

ursprungligen härstammar ur ett generellt missförstånd vad gäller språkets plats och roll inom 

filosofin (Nagel 2002:43). Språket är en form av tänkande, men det är inte, enligt Nagel, det 

material av vilket tankar är gjorda (ibid:44). Tanken transcenderar språket, som i sig blott är 

ett redskap för tänkandet. Han tar logiken som ett exempel och påpekar att en sats 

(exempelvis ”en bok plus en till bok är lika med två böcker”) må vara kulturellt präglad i 

språklig utformning såväl som innehåll, men att det logiska innehållet i vad som uttrycks 

(1+1=2), d.v.s. det som följer ur en uppsättning premisser, inte är det – logiken går helt enkelt 

bortom språket (ibid:48).  

Som argument a priori för logikens lingvistiska transcendens och tänkandets suveränitet i 

förhållande till språket såväl som epistemologi i största allmänhet hävdar Nagel att den 

naturalistiska reduktion9 som den idealistisk-lingvistiska ansatsen bygger på är baserad på 

den motsägelsefulla uppfattningen att tanken kan gå bortom sig själv (Nagel 2002:48). 

Tanken som sådan dominerar alla tankar om den eftersom tankarna förutsätter tänkandet 

(ibid:69,71). Detta gäller även för vissa elementära (läs: logiska) tankemönster som vi inte 

kan gå bortom eftersom de utgör grunden för allt tänkande (ibid:23). Följaktligen kan inte 

tänkandet som sådant, inklusive den elementäraste formen av logik (som utgör tänkandets 

fundament), enligt Nagel reduceras till vare sig sociologi, fysiologi eller lingvistik (ibid:25). 

Det finns helt enkelt ingen mark för skeptikern att stå på om denne försöker reducera 

tänkandet till något annat (som exempelvis ett språkspel) eftersom varje sådant argument 

fodrar just logik eller tänkande och följaktligen blir den enligt Nagel enda rimliga 

utgångspunkten att vi måste utgå från att logiken dels existerar oberoende av våra tankar och 
                                                
9 Det vill säga att reducera tänkandet till språket, som i sin tur är bundet och reglerat av den sociala kontexten.  
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att tänkandet, i samma mån som den speglar denna logik, korresponderar med något bortom 

exempelvis språket (ibid:67). Nagels slutsats blir alltså att om det finns något sådant som ett 

förnuft så måste det vara en lokal aktivitet hos oss ändliga varelser som sätter oss i stånd att 

få kontakt med universella sanningar (ibid:75) - ett om inte annat tappert försök att ge det 

rena förnuftet upprättelse.  

En annan invändning a posteriori mot den radikala socialkonstruktionismen och dess 

förväxling av ontologin och epistemologin härrör ur tillvarons lagbundenhet. All kunskap är 

kunskap om lagbundenheter och enligt Ferraris är tillvarons lagbundna natur den tydligaste 

indikatorn på dess oberoende i förhållande till våra begreppsscheman (Ferraris 2012:58-59). 

Vare sig vi är realister eller anti-realister så kommer elden att bränna oss. Vare sig vi kallar 

vatten för vatten, engelskans water eller tyskans wasser kommer den att besitta de kemiska 

egenskaperna hos det vi kallar H2O: den kommer att koka vid det vi kallar för 100 °C och 

frysa vid 0 °C, den släcker vår törst och utgör förutsättningen för allt organiskt liv. Allt detta 

oavsett språk och kulturell kontext – vattnet gör ingen skillnad på oss människor. Dessa 

lagbundenheter är, enligt Ferraris, en tydlig indikator på att tingets egenskaper är immanenta 

och oberoende våra begreppsscheman (ibid.). För hade det förhållit sig annorlunda torde vi 

rimligtvis kunnat vänta oss att vattnets och eldens egenskaper hade förändrats beroende på 

den kulturella kontexten.    

Det finns såklart många fler för- och motargument än de som presenterats ovan rörande 

epistemologins och ontologins relation och eventuella förväxling. Den radikala 

socialkonstruktionisten kan exempelvis, med fötterna i den lingvistiska idealismen, hävda att 

argumenten ovan djupast sett utgör cirkelresonemang eftersom vi, endast genom att ta till 

benämningarna ”ontologi” och ”epistemologi”, indirekt implicerar att de är olika. Dock 

kommer detta motargument oundvikligen att vara uttryck för tänkande, präglat av tänkandets 

inneboende logik. Vidare kommer den radikala socialkonstruktionisten med största 

sannolikhet fortsätta med att dra undan handen från elden och fortsätta behöva få i sig vatten i 

någon form för att överleva. Verkligheten, i all sin obönhörliga och praktfulla lagbundenhet, 

talar för sig själv och jag håller det för sannolikt att den alltid, förr eller senare, kommer att 

väcka den som slumrar i idealismens dröm. 

3.3 Förväxlingen av kunskap och makt 

Ett annat felslut som den radikala socialkonstruktionismen kan anklagas för att begå är den 

rörande förväxlingen av kunskap och makt. Med rötter i bl.a. Foucault har felslutet flitigt 

används av postmodernister för att förtränga upplysningens kunskapsideal (Ferraris 
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2014:101). Den huvudsakliga tesen är att kunskapen reducerad till en social konstruktion (dra 

till minnes socialkonstruktionism III) och dess organisering är strikt reglerad av olika aktörers 

maktmotiv (ibid:103). Detta implicerar att vi aldrig kan lita på kunskapen (eller snarare: 

tillskriva den objektiv, universell status) eftersom den till sin natur är subjektiv och partisk – 

sanningen blir ”sanningen”, en förtryckande anordning som det gäller att blottlägga som ett 

led i de förtryckta gruppernas befrielse.  

Rent idéhistoriskt har felslutet ärvt drag från romantiken, med dess mytologiska prägel och 

upplysnings- och rationalitetsfientliga inställning (Ferraris 2014:114). Som jag tog upp i del 

2.2 präglades den moderna impulsen av ett kritiskt förhållningssätt vars syfte var att 

åstadkomma en befriande förändring, en dekonstruktion av det gamla, traditionella och 

dogmatiska följt av en rekonstruktion baserat på förnuft, vetenskap och upplysning (Bauman 

2002:175, Ferraris 2012:115). Detta var också, i stora drag, precis vad som hände: resultatet 

kallar vi bl.a. sekularisering. Men hinsides denna omvälvande förvandling växte en 

radikalisering av det för moderniteten karaktäristiskt kritiska förhållningssättet fram, en 

radikalisering som fick förnuftet att vända sig mot sig själv (ibid.). Parat med det ädla 

anspråket på befrielse, som alltjämnt fanns kvar, resulterade det i en skepticism gentemot 

kunskapen som (ironiskt nog, med tanke på utgångspunkten) började anses förtryckande 

(ibid.). Kunskapen blev till maktutövning, till tvång och förtryck. Felslutet kunskap och makt 

var därmed fött och Francis Bacons klassiska devis kunskap är makt förvreds till parodi.                    

Tesen kunskap = makt är teoretiskt problematisk. Givetvis kan diverse maktmotiv, 

tillsammans med andra sociala företeelser som karriärism, paradigm och rasism, i många fall 

mycket väl ligga bakom strävan efter såväl som utformningen av kunskapen, men detta 

misskrediterar inte per automatik kunskapens sanningsvärde (Ferraris 2014:102:103). Inom 

filosofin brukar det skiljas mellan berättigandekontexten (d.v.s. de omständigheter som 

berättigar en upptäckt) och upptäcktskontexten (d.v.s. upptäcktens biologiska och sociala 

omständigheter) och att blanda ihop dessa brukar betraktas som en form av genetiskt felslut 

(d.v.s. ett felslut där vi låter trovärdigheten hos en tes dikteras av vem som argumenterar för 

eller emot den). Tesen kunskap = makt kan sägas vara ett genetiskt felslut taget till sin spets, 

en tes som upphöjer felslutet till metafysiska dimensioner.  

En invändning mot ovanstående argument kan tänkas vara att den saknar relevans eller 

utgör ett cirkelresonemang, för om tesen kunskap = makt faktiskt är sann då är den 

uppenbarligen inget felslut (utan en sanning) och det finns således ingen skillnad mellan 

berättigandekontexten och upptäcktskontexten. Men att hävda denna tes är att hävda en 

sanning utan citationstecken som i fallet vid den kritiserade lokala ”sanningen” (d.v.s. den 
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sanning som anklagas för att egentligen vara lika med makt och förtryck). I enlighet med 

tesen egen logik blir även denna sanning en ”sanning”, en relativistisk form av maktutövande 

och som sådan saknar den, i enlighet med resonemangets logik, immanent sanningsvärde. 

Den blir, med andra ord, en paradox.  

Som om inte ovanstående teoretiska paradox vore nog får tesen kunskap = makt 

tvivelaktiga moraliska och sociala implikationer. Ferraris anklagar tesen för att få motsatt 

effekt än den utlovande befrielsen. För om kunskap = makt, och vetande = vara (i enlighet 

med felslutet vara/vetande, se del 3.2), blir makt = vara (Ferraris 2014:109). Omsatt i 

Darwinistisk terminologi resulterar detta i devisen den starkes rätt, ett relativistiskt 

rättfärdigande av (den egna) makten. Kunskap, betraktat som något objektivt giltigt, har rent 

historiskt ofta varit förknippat med befrielse och empowerment (ibid:111). Genom att 

genomskåda de maktstrukturer som utgör den förtrycktes bojor beväpnas denne med medel 

att utöva motstånd. Att hävda att kunskap = makt resulterar då endast i ett rättfärdigande av 

rådande maktstrukturer, för om makt = vara finns det inte längre något vackert med 

frigörelsen, ej heller något fel med förtrycket – den starke har rätt, punkt. I samma veva som 

den radikala socialkonstruktionisten reducerar kunskapen till makt och därmed relativiserar 

den förlorar socialkonstruktionistens moraliska agenda (den förtrycktes frigörelse) all sin 

udd. Befrielsen blir en ”befrielse”, ett drag av motmakt i en större värdeneutral kamp om 

herraväldet10.  

3.4 Det etiskt pragmatiska argumentet  

Som jag kom in på i slutet av ovanstående stycke graviterar den radikala 

socialkonstruktionismen obönhörligen mot värdenihilism (eller åtminstone värderelativism, 

men innebörden blir i detta fall densamma), en värdeteoretisk utgångspunkt vilket paradoxalt 

nog tar luften ur den moraliska agenda som brukar förknippas med de kritiska teorierna. 

Detta i sig utgör inget allvarligare teoretiskt problem; de som på något sätt hävdar en radikal 

socialkonstruktionism i kampen för en ”rättvisare” eller ”humanare” värld gör sig endast 

(enligt resonemanget i stycke 3.3) skyldiga till att vara inkonsekventa. Däremot är den 

                                                
10 Självklart går det att, i befrielsens eller humanitetens tecken, kritisera rådande kunskapsregimer som mycket väl kan 
vara ett uttryck för diverse maktregimer. Allt som påstås vara kunskap är uppenbarligen inte kunskap, om vi med 
kunskap bl.a. avser något som är objektivt och universellt sant oberoende sociala motiv. Så länge kritiken stannar inom 
ramen för socialkonstruktionism I-II och inte dras till sin metafysiska spets (socialkonstruktionism III och eventuellt IV) 
utgör den inget problem. Men då tar vi inte heller ställning för tesen kunskap = makt och erkänner därmed kunskapens 
egenexistens.  
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värdenihilism eller värderelativism som den radikala socialkonstruktionismen resulterar i, 

som vi kommer att se härnäst, oförenlig med all mänsklig praxis.    

Ferraris hävdar att det absolut största argumentet för realismen inte är teoretisk utan 

praktisk. Utan existensen av en objektiv verkligheten vars lagbundenhet är oföränderlig i 

förhållande till våra intentioner blir det omöjligt att föreställa sig moraliskt handlande 

(Ferraris 2014:75-76). Kant var inne lite på samma spår när han hävdade Guds existens (som 

hos Kant får figurera som den objektiva, moraliska verkligheten) som en nödvändig garant 

för meningsfulla moraliska handlingar. Detta i sig ger oss enligt Ferraris tillräckliga skäl för 

realismen. Visst, ett är förutsätter inte ett bör och realism medför inte per automatik en 

objektiv moralisk verklighet med tillhörande objektiva sanna värdeomdömen. Det behöver 

den inte heller göra: poängen är att moraliska handlingar, för att vara moraliska, behöver en 

objektiv referenspunkt utanför subjektet (ibid:77).  

För att illustrera resonemanget rörande tillvarons objektiva lagbundenhet som 

förutsättning för moralen tar Ferraris till ett tankeexperiment. Tankeexperimentet är en 

variant på det klassiska tankeexperimentet med hjärnan i karet och han ber oss att föreställa 

oss ett gäng hjärnor som hålls vid liv via artificiell väg. Dessa hjärnor utsätts sedan för 

elektriska impulser som simulerar moraliska situationer och vissa hjärnor blir till ”helgon”, 

andra till ”förövare”. Ferraris frågar sig retoriskt om vi verkligen kan hävda att hjärnorna 

utför moraliska handlingar och svarar bestämt nej (Ferraris 2014:76-77). Utan den objektiva 

verkligheten (tillvaron utanför karen) som referenspunkt tappar de moraliska handlingarna 

sitt moraliska innehåll (ibid.). Lika lite som vi kan bedöma en moralisk handling endast efter 

dess intention kan vi tala meningsfullt om moraliska handlingar i en idealistisk och anti-

realistisk värld där det objektiva löses upp i konstruktioner - den objektiva verkligheten och 

dess lagbundenhet fungerar som en garant för att göra moraliska handlingar meningsfulla. 

Det handlar alltså inte om en naturrätt (d.v.s. en objektiv moralisk lag) utan endast om att 

erkänna den objektiva tillvaron och dess lagbundenhet som förutsättning för moraliskt 

handlande (ibid:78).   

Nästa steg i resonemanget blir att hävda att vi människor, under normala omständigheter, 

är moraliska till vår natur. Det betyder inte att vi alltid handlar ”rätt”, utan endast att vi 

tenderar att värdera våra och andras handlingar. Idéer som ”rättvisa” samt ”rätt” och ”fel” 

utgör fundament för all mänsklig praxis. Vad händer då om vi, utifrån en radikal 

socialkonstruktionism, reducerar rättvisan till en kulturell konstruktion och fråntar ”tinget i 

sig” dess objektiva status (inklusive, följaktligen, dess oberoende lagbundenhet)? Det enda 

sättet att leva i en nihilistisk/relativistisk värld är att sätta denna nihilism/relativism inom 
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parentes och agera som om moralen på något plan är verklig – eller åtminstone som om 

världen existerar ”där ute” i kraft av sig själv som en yttre referenspunkt i förhållande till 

jagets handlingar. Som om barnadråp är avskyvärt i sig och följaktligen bör undvikas. Som 

om jämställdhet mellan könen är eftersträvansvärt och tortyr och lemlästning något av ondo. 

Visserligen är moralens relativism ett empiriskt faktum: det som är rätt och riktigt för 

någon i en kultur behöver inte anses vara det i en annan. Poängen är, den uppenbarligen 

kontextuellt bundna moraliska preferensen åsido, att moralen dels förutsätter en objektiv 

lagbundenhet och dels kommer med ett inneboende objektivitets- och universalitetsanspråk. 

Det är en sak att teoretisera kring moralen och reducera moraliska värden till sociala 

konstruktioner – något helt annan att i hjärta och handling förhålla sig som om värden inte 

existerande i kraft av sig själva och att tillvaron inte är objektiv och lagbunden. Att vi 

människor, utifrån vår moraliska natur, inte kan leva i enlighet med 

värdenihilismen/relativismen är givetvis inget argument för att värdenihilismen/relativismen 

måste vara felaktig och att den realistiska tesen måste vara sann. Men det är, enligt Ferraris 

mening, ett tillräckligt starkt skäl för oss att, om inte annat av pragmatiska skäl, förkasta anti-

realismen.   

3.5 Argument mot Lundbergs utvidgade relativism   

Låt oss nu, med argumenten från del 3.2–3.4 i åtanke, återvända till Lundberg och hans 

radikalt socialkonstruktionistiska ansats. Som vi har sett finns det skäl, teoretiska såväl som 

praktiska, att ifrågasätta och eventuellt förkasta den radikala socialkonstruktionismen. Men 

hur förhåller sig då dessa skäl till Lundbergs argumentering? Finns det några eventuella 

slutsatser vi kan dra?  

Som vi kan dra till minnes från del 2.4 är huvudargumentet för den utvidgade relativismen 

den begränsade relativismens empiriska faktum (som i detta fall rör filosofernas oförmåga att 

komma överens). Utifrån detta empiriska faktum argumenterade Lundberg för att vi inte har 

några skäl att anta existensen av absoluta filosofiska sanningar och att bevisbördan 

följaktligen hamnar på dem som försöker påvisa deras existens. För att avdramatisera hoppet 

från den begränsade och empirinära relativismen till den utvidgade och metafysiska 

relativismen poängterar Lundberg att vi ingalunda har något avgörande argument för den 

senare utan att vi endast har övervägande skäl att hålla den för sann tills motsatsen är bevisad. 

Men håller verkligen detta resonemang i ljuset av de generella motargument mot den radikala 

socialkonstruktionismen som presenterats i del 3.2-3-4?    
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 Till skillnad från vad Lundberg framhöll så finns det, som vi har sett, problem 

förknippade med den radikala socialkonstruktionismen och följaktligen den utvidgade 

relativismen (som är en konsekvens av socialkonstruktionism III). Som vi såg i del 3.2 

resulterar socialkonstruktionismens radikalaste form (socialkonstruktionism IV) i en 

ontologisk idealsim som reducerar världen till ren lingvistik. Noumenon (”tinget i sig”) blir 

phenomenon (”tinget för mig”) och härifrån är, som alltid vad gäller den ontologiska 

idealismen, solipsismens karga ödemark inte långt borta – för om tingen är konstruktioner av 

språket, kulturen och i sista instans medvetandet, vad finns det då som säger att det existerar 

något utanför första personens subjekt? Var upphör den idealistiska reduktionen? Om 

socialkonstruktionismen (som jag tog upp i del 2.2) kan sägas börja med det Cartesianska 

tvivlet är det inte annat än passande att cirkeln sluts i och med den Cartesianska solipsismen.   

En möjlig och högst befogad invändning mot ovanstående resonemang är att den gör sig 

skyldig åt en fallasi, att Lundbergs resonemang i sig inte är så farlig och att den inte 

nödvändigtvis behöver resultera i ontologisk idealism och solipsism. Och självfallet går inte 

Lundberg så långt som att extrahera socialkonstruktionism IV ur sin utvidgade relativism. 

Men märk väl att IV är nästa logiska steg i resonemanget. För om det inte finns några 

objektiva sanningar har inte de objektiva tingen längre några immanenta egenskaper 

(eftersom sanningen, per definition, är en sats som uttrycker en egenskap hos ett ting eller 

sakförhållande). Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att föreställa sig ett självständigt, 

objektivt ting utan essens, ett något som är utan att vara på ett speciellt sätt. Som vi såg i del 

2.3 är steget från III till IV inte så långt och Lundberg formulerar inga direkta försök till att 

stoppa det Wennberg kallar för det ”sluttande planet”11.  

En annan konsekvens av Lundbergs utvidgade relativism går mer direkt ut över 

filosofisociologin. Låt oss anta att Lundberg har rätt. Låt oss anta att det inte finns några 

objektivt sanna, filosofiska sanningar och att den filosofiska traditionen ”endast” består av 

olika grupperingar kring diverse tankesystem som sinsemellan och inbördes strider om 

kulturellt kapital. Vi ställs då, i enlighet med resonemanget i stycke 3.3, inför ett i bästa fall 

märkligt och i värsta fall kontraproduktivt vetenskapligt förhållningssätt. Varför bedriva 
                                                

11 Kanske överlåter Lundberg det till filosofin, kanske hävdar han att denna fråga egentligen går utanför 
sociologins område. Gränsdragningar mellan traditioner är som alltid en diskussionsfråga och jag kommer inte 
att gå in på den här: faktum kvarstår dock att om Lundberg, om han vore av den uppfattningen, hade gjort klokt i 
att inte beträda den metafysiska scenen till att börja med. Det duger inte att hävda en radikal, metafysisk sats och 
sedan försvara sig med att försöka sätta den inom parentes. Visserligen hävdar han endast att vi har större skäl 
att anta anti-realism före realism, men då torde det vara lika mycket på sin plats att hävda motsatsen inom 
filosofisociologins ramar. 
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filosofisociologi (för att inte säga sociologi och vetenskap) över huvud taget? Allt 

filosofisociologen gör, förutsatt att den utvidgade relativismen är sann12, är att delta i en 

kamp om makt mellan sociologer och filosofer, en kamp mellan olika tankestilar (en 

realistisk och en anti-realistisk) och rätten till att definiera och konstruera ”verkligheten”. 

Visserligen är detta inget motargument mot den utvidgade relativismen per se, men 

resonemanget tar åtminstone udden av det upplysningsfilosofiska vetenskapsideal ur vilket 

sociologin tillsammans med övriga vetenskapliga discipliner spirat. Om det ursprungliga 

motivet var att finna sanningen bakom dogmen och, om möjligt, göra världen till en bättre 

plats (se del 2.2), vad finns då kvar att likna vid ett vetenskapligt motiv efter att sanningen 

(och med den: förnuftet) förkastats?   

  Det är inte bara rent vetenskapligt som Lundbergs anti-realistiska ansats blir 

problematisk att efterleva. Ytterligare en konsekvens rör det moraliska. Som vi såg i del 3.4 

har vi om inte annat pragmatiska skäl att tendera åt realismen, eftersom anti-realismen 

förkastar tillvarons lagbundenhet tillsammans med de objektiva egenskaperna. Utan den 

objektiva lagbundenheten tappar alla moraliska handlingar sitt innehåll (vare sig det existerar 

en objektiv moralisk sanning eller ej) och de flesta av oss kan inte undgå att vara moraliska 

till vår natur. En möjlig invändning här är att socialkonstruktionism III inte nödvändigtvis 

behöver förkasta lagbundenheten som sådan, utan endast våra beskrivningar av den. Men 

detta förefaller vara en självmotsägelse, eftersom lagbundenheten då i allra högsta grad torde 

vara en immanent, objektiv egenskap hos tinget som ordet ”lagbundenhet” korresponderar 

med - en högst realistisk uppfattning med andra ord. En annan möjlig invändning är att det 

just är så som är fallet, att det är människans absurda lott att vara en moralisk varelse i en 

omoralisk värld som projicerar mening och lagbundenhet (skapar ett kosmos i kaos) och att 

detta i sig inte kan användas som argument mot nämnda världs omoraliska karaktär. Men, för 

att dra till med lite common sense á la Moore, vad är då troligast: att människans 

grundläggande, intuitiva, moraliska instinkter är felaktiga (d.v.s. att moraliska handlingar just 

har en moralisk dimension och att världen existerar där ute i all sin lagbundenhet) eller att 

något gått snett i det anti-realistiska resonemanget? Är den begränsade relativismens 

empiriska faktum ett tillräckligt gott skäl för oss att förkasta de intuitiva, moraliska 

grundföreställningar (såsom uppfattningen om rätt och fel och värden som rättvisa) på vilket 

det sociala livet vilar?     

                                                
12 Något av en paradox i sig själv, se del 2.4.  



27 
 

I och med ovanstående kommer vi in på frågan rörande bevisbördan. Som jag tog upp i del 

2.4 baserar Lundberg sitt argument på ett förflyttande av bevisbördan till realisterna. Jag har 

hittills försökt påvisa att den utvidgade relativismen inte är så oproblematisk som Lundberg 

vill få oss att tro och detta i sig ger oss skäl att ifrågasätta den utvidgade relativismen. 

Bevisbörda eller inte: den utvidgade relativismen tycks ställa till med mer teoretisk oreda än 

vad den löser och frågan blir då om den ens är värd att betrakta som ett plausibelt alternativ. 

För vari ligger poängen att hävda en metafysisk tes som väcker fler frågor än svar än 

alternativet? Talar inte en metafysisk tes för sig själv i termer av förklaringsvärde och 

koherens?    

Som alltid då vi träder in i metafysikens domän - ja om vi så bara vistas vid dess yttre 

gräns för att där tvista om det förbjuda landet bortom; vilket ställningstagande som är den 

bästa och vem bevisbördan faller på - tvingas vi nöja oss med ett visst mått av osäkerhet. Vi 

står alltså inför ett val. Å ena sidan har vi Lundbergs anti-realism som, vilket jag försökt visa, 

bygger på en radikal socialkonstruktionism som ger upphov till allehanda problematik och 

som följaktligen går att ifrågasätta. Å andra sidan har vi realismen, en ännu outforskad väg i 

denna uppsats. Det har blivit dags att se vad den går för och om den ens är förenlig med 

filosofisociologin och dess socialkonstruktionistiska karaktär.  

3.6 En realistisk filosofisociologi  

En dekonstruktion utan ett försökt till rekonstruktion är ansvarslöst. Det är att riva utan att 

bygga nytt, att förstöra utan att skapa. Därför ska vi nu försöka ersätta Lundbergs utvidgade 

relativism med en mer realistiskt präglad ansats för att därmed erbjuda ett alternativ till den 

radikala socialkonstruktionismen och dess problematik inom den svenska filosofisociologin.  

Socialkonstruktionismen har en given plats inom filosofisociologin. Den studerar trots allt 

tänkandet ur ett sociologiskt perspektiv och fokuserar i enlighet därmed på tänkandets alla 

sociala aspekter. Som tur är behöver inte ett avståndstagande från den radikala 

socialkonstruktionismen medföra att vi förkastar hela socialkonstruktionismen utan endast 

dess radikalare former. Vi kan fortfarande, som jag kommer att försöka visa härnäst, med 

fördel begagna oss av socialkonstruktionismens mindre radikala former– ja det är svårt att 

föreställa sig en filosofisociologi värdig namnet dessförutan. Men hur ska vi då gå tillväga så 

att inte den mildare socialkonstruktionismen radikaliseras? Hur stannar vi, med 

socialkonstruktionismens immanenta logik intakt och utan risken för tankeglidning, inom en 

någorlunda realistisk präglad kunskapssyn? Och sist men inte minst: är ett sådant 

ställningstagande förenligt och koherent med filosofisociologin som ämne?  
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Som ett första steg mot en realistiskt präglad filosofisociologi kan det vara på sin plats att 

reda upp begreppsapparaten. Ferraris skiljer mellan naturliga och sociala objekt, där de 

naturliga objekten enligt honom existerar objektivt i tid och rum och de sociala subjektivt i 

tid och rum (Ferraris 2014:84). Vad gäller de naturliga objekten torde de vara relativt 

okontroversiella: här rör det sig om de typiska ting som naturvetenskapen vanligtvis sysslar 

med, såsom materia och energi. Angående de desto kontroversiellare sociala objekten föreslår 

Ferraris definition socialt objekt = inskriven handling, där en inskriven handling ska förstås 

som en social handling som på något sätt registrerats via exempelvis skrift, i en datafil eller i 

någons minne (Ferraris 2014:88-89). Med hjälp av denna distinktion önskar han komma ifrån 

den starka kontextualism som tenderar att följa ur socialkonstruktionismen och det 

socialkonstruktionistiska postulatet ”inget existerar utanför texten” blir då begränsat till 

”inget socialt existerar utanför texten” (ibid.). Därmed kommer vi, åtminstone enligt Ferraris, 

undan den lingvistiska idealismen och det blir då möjligt att tala om sociala objekt som 

konstruktioner utan att för den skull börja reducera naturliga objekt till konstruktioner. Vidare 

blir det möjligt att, de sociala objektens konstruerade natur till trots, tala om dem som om de 

vore objektiva entiteter: eftersom de i någon form är ”inskrivna” så existerar de utanför första 

personens subjekt och får därmed en viss objektiv status. Det sociala objektet förlänas med 

andra ord noumenell status och eftersom ”tinget för mig” (det vill säga min bild av tinget, det 

må vara som begrepp, ord eller sinneligt fenomen) kan tänkas korrespondera mer eller mindre 

väl med ”tinget i sig” så blir det meningsfullt även vad gäller sociala objekt, deras djupast sett 

konstruerade natur till trots13, att tala om sanna eller falska satser, om kunskap.   

I enlighet med ovanstående definition sysslar filosofisociologin alltså, liksom all sociologi, 

med sociala objekt (d.v.s. sociala handlingar som på något sätt blivit ”inristade”) som är 

socialt konstruerade men samtidigt existerar ”där ute” i förhållande till första personens 

subjekt (men inte, till skillnad från de naturliga objekten, helt oberoende av det subjektiva). 

Denna distinktion är helt i linje med Wennbergs analys av socialkonstruktionismens olika 

former och torde korrespondera väl med socialkonstruktionism I-II och den mindre radikala 

versionen av socialkonstruktionism III som erkänner att vår bild av tinget är socialt 

konstruerat men att denna bild ingalunda är identiskt med tinget (ingen förväxling av ontologi 

                                                
13 Därmed blir även problemet med den oändliga regressen som jag tog upp i en not i del 2.3  löst. Genom att tillskriva 
det sociala objektet objektiv status blir det möjligt för våra satser att innehålla sanningsvärde (förutsatt att egenskaper 
följer med objektivitet, men det är som sagt svårt att tänka sig ett ting som är som inte är på ett särskilt sätt) och analysen 
av tinget begränsas därmed inte till endast vår syn av det skapade tinget (och följaktligen, vår syn av vår syn ad 
infinitum).  
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och epistemologi) och att bilden således kan korrespondera med tinget. Ur distinktionen 

naturliga/sociala objekt följer därför en tydlig avgränsning av socialkonstruktionismen som 

tar tillvara på den begränsade relativismens empiriska faktum samtidigt som den undviker 

den utvidgade relativismen med tillhörande problematik och paradoxer. Därmed blir 

Lundbergs argument för den utvidgade relativismen utifrån den begränsade relativismens 

faktum (argument P3, se del 2.4) kontrad. Visst, människor tänker olika beroende på social 

kontext och de har även olika idéer om vad som är ”rätt” respektive ”fel” sätt att tänka. Men 

detta, i sig, medför inte att det inte finns en objektiv, lagbunden verklighet bortom deras 

begreppsscheman som på något sätt korresponderar med dessa på ett sätt som vi kan beskriva 

som ”sanna” (hög korrespondens) eller ”falska” (låg korrespondens). Ja, förlusten av ett rent 

förnuft med tillhörande säkra kriterier för kunskap är ett nedslående faktum sett ur ljuset av 

det ursprungliga, moderna projektet (se del 2.2) som önskade nå den stora Sanningen, men 

det betyder inte att vi nödvändigtvis bör överge projektet utan endast att det behöver 

modifieras och anpassas till den begränsade relativismens faktum.  

Så vad innebär då denna realism och begränsade socialkonstruktionism för 

filosofisociologen i praktiken? Såvitt jag kan se kommer filosofisociologen att kunna fortsätta 

med sina empiriska studier av filosofins sociala aspekter, hur olika tankestilar växer fram och 

utvecklas och hur tänkandet speglar dess sociala kontext o.s.v. Men till skillnad från 

Lundbergs filosofisociolog kommer den realistiska filosofisociologen, motiverad av 

problematiken förknippad med den radikala socialkonstruktionismen och eventuellt med 

utgångspunkten i distinktionen mellan naturliga och sociala objekt, inte att reducera ontologin 

till epistemologi, inte blanda samman upptäcktskontext och sanningsvärde. Det kommer 

därmed bli möjligt för den realistiska filosofisociologen att konsekvent tala om kunskapens 

sociala natur utan att för den skull förkasta sanningsbegreppet. Denne kommer att kunna tala 

om kunskapens maktdimensioner utan att för den skull sätta likhetstecken mellan kunskap 

och makt och därmed kunna förhålla sig konsekvent kritisk till rådande maktförhållanden. 

Vidare kommer hen att vila tryggt i sin intuitiva uppfattning att tillvaron faktiskt existerar där 

ute, oberoende av hens subjekt och dess begreppsscheman, utan att för den skull vara av den 

naiva uppfattningen att hen har en direkt och ”ren” bild av denna tillvaro. Hen kommer också 

att, med ett gott samvete, kunna fortsätta bedriva sin filosofisociologiska forskning i det 

moderna projektets tecken, som ett sökande efter sanning och ett utökande av den mänskliga 

kunskapsmassan, utan att för den skull göra sig skyldig till självmotsägelser.  
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Del 4 – Resultat och diskussion 

4.1 Resultat 

Syftet med denna uppsats har varit att bidra till den svenska filosofisociologin genom att 

problematisera Lundbergs utvidgade relativism och i dess ställe försöka bereda vägen mot en 

mer realistisk ansats inom filosofisociologin. Frågeställningarna som uppsatsen sökte svar på 

kretsade kring vilka skäl vi har att ifrågasätta den radikala socialkonstruktionismen i 

allmänhet och den utvidgade relativismen i synnerhet och huruvida det är möjligt att 

konsekvent ersätta dess anti-realism med realism.  

För att söka svar på ovanstående frågeställningar behandlades först 

socialkonstruktionismens idéhistoria följt av en analys av själva begreppet, som visade 

innehålla fyra olika typer (socialkonstruktionism I-IV) kring vilket det ofta råder 

begreppsförvirring som inte sällan resulterar i en tankeglidning mot allt radikalare 

uttrycksformer. Syftet här, förutom att orientera läsaren i socialkonstruktionismens 

idéhistoriska bakgrund, befrämja den begreppsliga klarheten samt bekanta läsaren med 

Lundbergs argumentation för den utvidgade relativismen, var att bryta ner 

socialkonstruktionismen i dess beståndsdelar för att därmed göra den mottagligare för 

problematisering och kritik.  

Efter att ha behandlat socialkonstruktionismen som sådan övergick uppsatsen till att 

presentera och behandla tre utvalda argument mot den radikalare formen av 

socialkonstruktionism. Det första argumentet gick ut på att påvisa att den radikala 

socialkonstruktionismen förväxlar ontologi och epistemologi vilket bland annat resulterade i 

en ytterst problematisk, lingvistisk idealism. Här försökte uppsatsen visa att tanken rimligtvis 

transcenderar språket vilket möjliggör dess korrespondens med något objektivt bortom våra 

begrepp såsom exempelvis logiken. Vidare argumenterade uppsatsen för att tillvarons 

lagbundenhet bör tolkas som en indikator på att tillvaron existerar oberoende av våra 

begreppsscehman.    

Det andra argumentet påvisade i liknande manér att den radikala socialkonstruktionismen 

förväxlar kunskap med makt, vilket bland annat fick paradoxala konsekvenser för den 

filosofisociologiska forskningsprocessen. Argumentet bygger på det första argumentet 

angående förväxlingen av ontologi och epistemologi och går i stora drag ut på att försöka visa 

att om kunskap är lika med makt och vetande lika med vara, blir resultatet makt lika med 

vara. I och med detta följer ett relativiserande av det maktkritiska perspektivets moraliska 
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agenda och befrielsen blir en ”befrielse”, ett drag av värdeneutral motmakt i en större kamp 

om herraväldet för herraväldets skull.  

Sist men inte minst restes ett pragmatiskt argument som gick ut på att värna den moraliska 

intuitionen och dess krav på objektiv lagbundenhet. Grundidén här var att moralen, för att ha 

ett meningsfullt innehåll, fodrar en objektiv lagbundenhet vilket är en egenskap som anti-

realismen förkastar i och med sin anti-essentialism. Med anledning av människans moraliska 

intuition blir det omöjligt för henne att leva i ett icke-moraliskt samhälle och följaktligen har 

vi pragmatiska skäl att ifrågasätta anti-realismen. Argumentet kompletterades sedan även 

med ett inslag av common-sense filosofi genom den retoriska frågan vad som är troligast, att 

människans moraliska intuition (vilket utgör en icke obetydande del i hela hennes sociala 

väsen) är direkt felaktig eller att något blivit fel i det anti-realistiska teoretiserandet.  

Efter att ha problematiserat den radikala socialkonstruktionismen i allmänhet övergick 

uppsatsen till att applicera problematiken på Lundbergs anti-realistiska ställningstagande i 

och med dennes utvidgade relativism. Här bemöttes bland annat Lundbergs argument kring 

bevisbördan med att den utvidgade relativismen, som vi sett ovan, tycks ställa till med mer 

oreda än vad den förmår lösa och att den följaktligen inte bör betraktas som ett plausibelt 

alternativ.  

Ett försök till rekonstruktion följde efter dekonstruktionen av Lundbergs anti-realistiska 

ansats. Syftet här var att försöka påvisa hur en realistisk ansats är förenlig med den svenska 

filosofisociologin (och då främst så som den kommer till uttryck hos Lundberg). Med hjälp 

av distinktionen mellan naturliga och sociala objekt blev det möjligt att tala om sociala objekt 

som objektiva entiteter sin konstruktionistiska karaktär till trots. Utifrån denna distinktion 

blev det sedan möjligt att konsekvent acceptera de mindre radikala delarna av 

socialkonstruktionismen (I-II och vissa delar av III) medan socialkonstruktionismens 

radikalare former (III taget till sin spets i och med den utvidgade relativismen och dess 

ontologiska konsekvens IV) konsekvent kunde förkastas. Därmed kan den problematik som är 

förknippad med socialkonstruktionismens radikalare former undvikas helt inom den svenska 

filosofisociologin, som därmed kan fortsätta bedriva sina empiriska kunskapssociologiska 

studier på en hållbarare, metafysisk grund.           

I och med behandlandet av de tre argumenten mot den radikala socialkonstruktionismen 

och deras applicerande på Lundbergs utvidgade relativism, som jag tagit upp ovan, 

besvarades uppsatsens första frågeställning. Det visade sig alltså, med anledning av den 

problematik som är förknippad med den radikala socialkonstruktionismen, finnas teoretiska 

såväl som praktiska skäl att ifrågasätta Lundbergs utvidgade relativism. Den andra 
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frågeställningen, huruvida det är möjligt att istället anta en realistisk ansats inom den svenska 

filosofisociologin, besvarades positivt i och med den realistiska rekonstruktionen som även 

den sammanfattats ovan.  

Utifrån ovanstående resultat torde nu ett realistiskt alternativ till Lundbergs anti-realism 

vara tillgängligt för filosofisociologen. Uppsatsen har visat att filosofisociologen inte behöver 

ta ställning för den radikala socialkonstruktionismen utan att hen med fördel kan bedriva sina 

filosofisociologiska studier inom ramarna för en mer realistisk metafysik. Filosofisociologen 

kan därmed undkomma de teoretiskt såväl som praktiskt problematiska konsekvenser som är 

förknippade med den radikala socialkonstruktionismen och som sammanfattats ovan. Det är 

därmed min förhoppning att uppsatsen uppfyllt sitt syfte och bidragit till den svenska 

filosofisociologin genom att erbjuda ett realistiskt alternativ till den av Lundberg 

förespråkade anti-realismen.    

4.2 Diskussion  

Det är möjligt att den läsare som är influerad av socialkonstruktionismens radikalare 

former här kan känna en bitter eftersmak. Varningsklockorna kanske ringer för fullt inför 

försvaret av sanningen utan ironiserande citationstecken. Och stod det verkligen att kunskap 

inte är makt? Men Marx och Foucault då? Hela uppsatsen dryper av en vit, privilegierad, 

västerländsk tankestil. Till råga på allt är författaren till uppsatsen en vit man ur medelklassen 

och en snabb sökning på internet visar att samtliga författare som refererats till också är det. 

Med den vita, västerländska, privilegierade mannens logik är det inte konstigt att resultatet 

talar för ett upprätthållande av den positivistiska, förlegade tankestilen med dess realism och 

dikotoma uppdelning mellan objekt och subjekt, mellan ontologi och epistemologi, sanning 

och osanning, mellan jag och du, man och kvinna, vi som har rätt och de som har fel. Vi har 

nog allt sett vad dessa tankemönster resulterar i. Vi har sett hur de används av den starke som 

ett förtryck av den svage, som ett rättfärdigande för exploatering och en patriarkal 

maktordning.             

Kanske ligger det något i invändningen. Är denna uppsats bara ännu ett resultat av den 

vite, privilegierade mannens ideologiska självförsvar? Hade denna uppsats kunnat skrivas av 

en minoritet som mer direkt gynnats av socialkonstruktionismen (och då främst dess 

dekonstruerande och kritiska element såsom de kommer till uttryck i bl.a. de kritiska 

teorierna)? Invändningen berör själva kärnan i diskursen och dess svar är präglat därefter. Att 

komma med motargumentet, att realismens försvarare är vita män ur medelklassen, är att ta 

till ett cirkelresonemang och påvisa det som önskas bevisas. För motargumentet blir endast 
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meningsfullt om anti-realismen är sann (eller då snarare, ”sann”); är realismen istället sann 

blir invändningen irrelevant för sanningsvärdet i argumentationen och mer att betrakta som 

ett felslut ad hominem. Detsamma gäller givetvis för det omvända: realismen blir inte sann 

endast för att samhällets privilegierade grupp hävdar den. Men märk väl att detta också är 

poängen, att inte blanda samman epistemologin med ontologin, tinget för mig med tinget för 

sig, begreppsschemat med objektet. Må så vara att realismens försvarare råkar tillhöra 

samhällets privilegierade grupp. Detta är inte konstigare än att den oprivilegierade i större 

grad tenderar att inte högutbilda sig och göra sin röst hörd i det offentliga rummet. Om 

realismen är sann existerar det ting där ute om vilket vi kan erhålla kunskap och att erhålla 

denna kunskap fodrar resurser av oss, resurser som de privilegierade med större sannolikhet 

innehar. Att de privilegierade sedan helt eller delvis råkar använda sin kunskap för att 

vidmakthålla sin position (eller rent av, vilket också har hänt och säkerligen händer 

fortfarande, hittar på och förvrider ”sanningar” som gynnar deras sak) misskrediterar inte den 

faktiska kunskapens identitet som just kunskap, som en sann, välgrundad tro.     

Och nu var det igång igen, det där kalla, vita, manliga förnuftet. Premisser och 

slutledningar i enlighet med ett visst bestämt tankeschema prydligt paketerat i en härskande 

retorik. Den går inte att slå på sina egna premisser, det är hela poängen: premisserna måste 

bytas ut. Ett sätt att göra det är att slå dövörat till, att inte dansa med i dess vals. Att endast 

lyssna till alternativa röster från de som oftast inte kommer till tals. En inställning som i bästa 

fall är beundransvärd ur moralisk synvinkel men som är föga konstruktiv – åtminstone inte 

sett ur ljuset från den (visserligen privilegierade) retoriken.   

Vi tycks stå inför ett dödläge. Två sinsemellan olika metafysiska system är 

inkommensurabla och oförenliga, det visste vi redan. Det är som att prata olika språk. För att 

skapa mening måste vi enas om spelregler, men om den ena sidan börjar anklaga den andra 

sidan för att fuska uppstår problem från vilket vi inte tycks kunna återvända. Allt som 

återstår, då tystnaden mellan de stridande grupperna har lagt sig, är livets direkta tal. Att låta 

det hela bero och leva i enlighet med sin övertygelse och därmed testa den, vare sig det är 

medvetet eller ej. Om det finns något sådant som en sanning kommer den att visa sig, förr 

eller senare. Under tiden kommer solen att värma, elden att bränna och vattnet att släcka 

törsten oberoende av språk och social kontext. Och den tidlösa stenen, så orubblig, tyst och 

stilla, kommer med största sannolikhet att stå kvar där som den alltid gjort när den flyktiga 

sommarbris som är människan sedan länge fallit i glömska.    
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