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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur miniminivån, genom tidig markering av vissa företeelser som 

icke-vetenskapliga, kan bereda mark för en fullständig (eller åtminstone mer fullständig) lösning på 

demarkationsproblemet. I uppsatsen redogörs huvudsakligen för begreppet miniminivån samt ett 

förslag till ett kriterium som krävs för att uppnå miniminivån, nämligen kriteriet för taktisk 

skepticism. 

Miniminivån utgör ett nödvändigt villkor för att en företeelse ska klassas som vetenskap. 

Innan en företeelse kan mätas mot kriterier bortom miniminivån, som tillsammans med kriterierna 

på miniminivån utgör ett tillräckligt villkor, måste miniminivåns kriterier uppfyllas. Detta 

kombinerar en monokriteriell ansats tydlighet med den flexibilitet som multikriteriella ansatser/

klusteransatser innehar genom dessas större mängd kriterier. ”Vetenskap” definieras i uppsatsen 

som bredare än det engelska ”science” som i vanliga fall motsvarar naturvetenskaperna. 

Ett allvarligt argument mot miniminivån är att det finns en risk att alla rimliga vetenskaps-

kriterier är lika lämpliga att ha där. Skulle detta vara fallet har miniminivån bara lyckats göra frågan 

onödigt komplex. Därför formuleras ett krav och två desiderata som ställs på förslag som utgår från 

Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas S. Kuhn och Mario Bunge. Utifrån Mario Bunges resonemang 

formuleras kriteriet för taktisk skepticism som exkluderar förekomster av radikal dogmatism och 

radikal skepticism. Detta kriterium bedöms vara lämpligast av kandidaterna. En form av 

kreationism utvärderas utifrån kriteriet för taktisk skepticism, och bedöms ej uppfylla kriteriet. Vid 

en korrekt förståelse av miniminivån försvagas förtroendet för den sortens kreationism kraftigt med 

avseende på dess roll som kunskapsförmedlare. Det tidigare nämnda motargumentet bedöms 

därmed vara bemött. Det konstateras att miniminivån har potential att tjäna ett praktiskt syfte både 

före och efter jakten på en lösning på demarkationsproblemet. 

Sökord: Demarkationsproblem, dogmatism, kreationism, miniminivå, pseudovetenskap, 

skepticism, taktisk skepticism, vetenskap, vetenskapslikhet, vetenskaplighet 



Innehållsförteckning 

Referenser 

1 Inledning 1 

1.1 Problemformulering och syfte 2 

1.2 Terminologi 5 

2 Miniminivån 8 

2.1 Relationen mellan kriterier 8 

2.2 Beskrivning av miniminivån 10 

2.3 Miniminivåns förhållande till företeelser 14 

2.4 Förtydliganden och ett motargument 16 

3 Kriterier till miniminivån 18 

3.1 Miniminivåns krav och desiderata 18 

3.2 Tre förslag till kriterier 20 

3.2.1 Popper 20 

3.2.2 Lakatos 23 

3.2.3 Kuhn 25 

3.2.4 Sammanfattning och kommentarer 26 

3.3 Ett fjärde förslag: Bunge och taktisk skepticism 28 

3.4 Miniminivån och kreationism 35 

4 Sammanfattning och diskussion 39



1 Inledning

Det övergripande målet med den här uppsatsen är att bidra till en lösning på demarkations-

problemet . Jag kommer här att argumentera för att bedömning av huruvida en företeelse är 1

vetenskaplig eller inte bör ske utifrån en modell som bland annat har en miniminivå inkorporerad. 

Miniminivån är en nivå som måste uppnås, genom att uppfylla ett eller flera kriterier, för att en 

företeelse ska kunna anses vara ett uttryck för vetenskap. Samtidigt ska miniminivån inte betraktas 

som ett tillräckligt villkor. Ytterligare kriterier behöver alltså uppfyllas för att något ska anses vara 

ett uttryck för vetenskap. Dessa ytterligare kriterier är inte föremålet för diskussion i den här 

uppsatsen. 

I avsnitt 1 formuleras problem och syfte samt så reds några viktiga termer och begrepp ut, 

bland annat hur en bedömning av vetenskapslikhet  hos företeelser är möjligt. I avsnitt 2 kommer 2

jag att först beskriva strukturen (inte själva kriterierna) på tidigare försök att lösa demarkations-

problemet. Med ”struktur” åsyftas det sätt som olika kriterier förhåller sig till varandra. Med det 

som grund beskriver jag sedan miniminivåns struktur och diskuterar vad miniminivån säger om 

företeelser som uppfyller och inte uppfyller kriterier som ställs på miniminivån. 

Ett allvarligt argument mot miniminivån är att det är möjligt att alla vetenskapskriterier är lika 

lämpliga att ha där. Skulle detta vara fallet har miniminivån inte bidragit med något förutom att göra 

frågan onödigt komplex. Avsnitt 3 utgör ett svar på det motargumentet. Där kommer jag först att 

formulera ett krav och två desiderata som beskriver vilken sorts kriterier som är lämpliga på 

miniminivån. Därefter utvärderas fyra förslag till miniminivån för att som avslutning använda det 

lämpligaste av dessa vid bedömning av en viss form av kreationism. Förhoppningen är att 

diskussionen som förs i den här uppsatsen ska kunna tjäna som ett ramverk för mer detaljerad 

undersökning. 

 Med detta åsyftas problemet med att dra en tillfredsställande gräns mellan vetenskap och pseudovetenskap/1

icke-vetenskap.

 Alltså likhet med vetenskap. Se utredning av termen under 1.2.2
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1.1 Problemformulering och syfte
Problemet som behandlas här är, i korthet, att det inte råder konsensus om hur vetenskap ska 

definieras och att detta ger öppningar för pseudovetenskapliga företeelser att orättfärdigt dra nytta 

av vetenskapens goda rykte. Jag kommer här först presentera det här problemet mer utförligt och 

sedan presentera syftet med miniminivån i förhållande till detta problem. 

Enligt Sven Ove Hansson (2014) råder det oenighet kring exakt var gränsen mellan vetenskap 

och icke-vetenskap bör dras. I ett samhälle där vetenskapen har hög status är detta ett stort problem, 

något som kommenteras direkt eller indirekt av bland andra Imre Lakatos (1978, s. 1-2), Mario 

Bunge (2001, s. 189), Robert K. Merton (1973, s. 277) och Hansson (2014). Karl Popper (1963), 

som först definierade problemet, kallar problemet för ”demarkationsproblemet” och det handlade 

ursprungligen om att särskilja påståenden som görs inom de empiriska vetenskaperna från andra 

påståenden. (ibid., s. 39) Problemet stammar inte så mycket från att sådana exempel på icke-

vetenskap som dans, fotboll eller snickeri förväxlas med vetenskap utan från att det finns vissa 

företeelser som de facto inte är vetenskap men som trots detta försöker dra fördel av vetenskapens 

goda rykte genom att åka snålskjuts. Sådana företeelser kallas för ”pseudovetenskap” och vanliga 

exempel är astrologi, homeopati och kreationism. Ansatsen här är bredare än Poppers ursprungliga 

då jag utgår från en vidare definition av ”vetenskap” än Popper (se 1.2) och för att fokuset här inte 

är på bara olika sorters påståenden utan även andra företeelser som kan betraktas som vetenskapliga 

eller ej. 

Att det inte råder konsensus om var gränsen mellan vetenskap och icke-vetenskap går är något 

som är till fördel för genuint pseudovetenskapliga företeelser då dessa i princip alltid kan påpeka att 

vetenskap inte är väldefinierat. Även om pseudovetenskap P tydligt skulle falla utanför alla 

föreslagna ramar fungerar rådande icke-konsensus som argument för att P åtminstone tills vidare 

ska tas på vetenskapligt allvar i någon grad. Förespråkare för P kan nämligen understryka att det är 

möjligt att den faktiska gränsen kan visa sig vara någon annanstans än på de föreslagna platserna.  3

Sådana protester kanske inte vinner mycket mark bland vetenskapare men kan vara övertygande för 

lekmän. 

Att hitta exakt var gränsen mellan vetenskap och pseudovetenskap går är uppenbarligen svårt, 

och det blir troligen inte lättare av att förespråkare för diverse pseudovetenskaper på olika sätt 

 Det går alltså att protestera med en formulering av slaget: ”Inte ens de som arbetar med att lista ut detta är 3

överens.”
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grumlar frågan, rimligtvis i syfte att komma innanför gränsen.  Även om det är fullt möjligt för 4

både vetenskapen och samhället i stort att fortsätta verka och utvecklas utan att detta grumlande 

åtgärdas menar jag att det vore önskvärt att reducera det. Det underlättar troligen inte heller att en 

vanlig ansats att utreda frågan är att försöka definiera exakt vad vetenskap är och inte är istället för 

att börja mer trevande. Ett sätt att närma sig en lösning på demarkationsproblemet är att dra en 

första gräns på en plats bortom vilken vi är säkra eller rimligt säkra på att vetenskap inte kan 

existera. Denna första gräns är vad jag kallar för ”miniminivån”. När detta gjorts och rimligtvis en 

andel av pseudovetenskaperna hålls på gott avstånd kan detaljdiskussionen (om exakt var gränsen 

mellan vetenskap och icke-vetenskap går) fortsätta. 

Miniminivåns syfte är alltså, i korthet, att bereda mark för en fullständig (eller åtminstone mer 

fullständig) lösning på demarkationsproblemet genom att ge ett verktyg för att i ett tidigt skede 

definitivt kunna markera vissa företeelser som klart icke-vetenskapliga. I den här uppsatsen 

kommer miniminivåns förmåga att uppfylla detta syfte att utredas. 

Ovan nämnda syfte ställer vissa förväntningar på miniminivån. För att den ska ha avsedd 

effekt behöver den accepteras av åtminstone vetenskapssamhället, men i den bästa av världar får 

den även genomslag hos personer utanför akademin. Det är fördelaktigt om allmänheten kan ta till 

sig miniminivån (eller någon annan ändamålsenlig demarkering) då det möjligen till stor del är 

allmänheten som ger liv till pseudovetenskap (och vetenskap) men även allmänheten, går det att 

argumentera, som tar störst skada av den. Merton (1973) gör följande längre uttalande om 

allmänhetens förhållande till vetenskap och pseudovetenskap som jag tycker är värt att ta med i sin 

helhet: 

However, its [science’s] authority can be and is appropriated for interested 
purposes, precisely because the laity is often in no position to distinguish spurious 
from genuine claims to such authority. The presumably scientific pronouncements 
of totalitarian spokesmen on race or economy or history are for the uninstructed 
laity of the same order as newspaper reports of an expanding universe or wave 
mechanics. In both instances, they cannot be checked by the man-in-the-street and 
in both instances, they may run counter to common sense. If anything, the myths 
will seem more plausible and are certainly more comprehensible to the general 
public than accredited scientific theories, since they are closer to common-sense 
experience and to cultural bias. Partly as a result of scientific achievements, 
therefore, the population at large becomes susceptible to new mysticisms expressed 

 Se Hansson (2005) för exempel på hur pseudovetenskap tar plats på svenska lärosäten.4

 
!3



in apparently scientific terms. The borrowed authority of science bestows prestige 
on the unscientific doctrine. (ibid., s. 277) 

Jag kommer inte i den här uppsatsen försöka göra miniminivån särskilt tillgänglig för allmänheten. 

Sådan tillgänglighet tror jag dock är av godo eftersom vissa företeelser kommer att bli lättare att 

avfärda, som särskilt icke-vetenskapliga, om många människor förstår och accepterar miniminivån 

(eller något annat demarkeringsförslag). Jag kommer därför att kort i avsnitt 4 bland annat utvärdera 

den här frågan efter att jag utrett miniminivån och lämpligheten hos några förslag till kriterier på 

miniminivån. 

Miniminivån förutsätter att det är möjligt att göra jämförelser mellan mer och mindre 

vetenskapslika företeelser (vilket är något annat än ’vetenskapliga företeelser’, se avsnitt 1.2). Detta 

gäller även när alla företeelser som jämförs med varandra är exempel på icke-vetenskap. Jag menar 

att detta inte är ett kontroversiellt påstående och att det är möjligt. Begrunda följande exempel: 

• En erkänt icke-korrupt reporters rapport av förehavanden bakom ett företags lyckta dörrar kontra 

företagets VD:s uttalande om samma företag. 

• En skolelevs enkätundersökning om vilket godis som dess fem familjemedlemmar tycker om 

kontra en persons åminnelse att de flesta som den pratat med ”nog har tyckt om lakrits”. 

I båda exemplen saknas mycket för att vetenskap ska sägas kunna ha förekommit, även hos de 

bättre semi-undersökningarna (vilka jag menar är reporterns rapport och barnets undersökning). 

Trots detta uppfyller rimligtvis ovanstående exempel i högre och lägre grad de sanningsorienterade 

mål som vetenskapen rimligtivs har. En sådan distinktion, om den skulle gå att göra, skulle öppna 

upp för mer välgrundad kritik mot en del icke-vetenskapliga företeelser. Till denna grupp hör 

möjligtvis vissa pseudovetenskapliga företeelser som trots att de i avgörande grad saknar likhet med 

vetenskap ändå hävdas vara vetenskapliga av någon förespråkare. Jag menar att en distinktion av 

ovanstående slag är möjlig att göra. 

Utöver att med högre säkerhet kunna konstatera att vissa företeelser är gravt icke-

vetenskapliga finns det åtminstone en till fördel med att bereda mark för en mer nyanserad bild av 

icke-vetenskapen. Hansson (2013, s. 65) problematiserar kort icke-vetenskap genom att bland annat 

påpeka den otydliga gränsen mellan musikvetenskap och praktiskt musicerande. Något Hansson 

inte utreder närmare är relationen mellan påståenden som är grupperade under icke-vetenskap. 
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Teoretiskt ingår det där företeelser som nästan går att kalla vetenskap, samtidigt som de är varken 

vetenskapsbedrägerier eller pseudovetenskap. Sådana instanser ska självklart inte kunna avnjuta 

densamma status som faktiska instanser av vetenskap, men jag menar att det vore bra att kunna 

särskilja på dessa nästan-vetenskapliga instanser och instanser som har färre gemensamma 

beröringspunkter med vetenskap. Möjligen bör de inneha en särställning gentemot annan icke-

vetenskap i syfte att tjäna som vetenskapliga verktyg eller för att uppmärksammas som goda 

kandidater till att själva utvecklas till fullkomlig vetenskap. Den sistnämnda gruppen kommer jag 

fortsättningsvis benämna som ”protovetenskap”, företeelser som nästan går att klassa som 

vetenskap och som har potential att bli vetenskap. (Protovetenskapens förhållande till miniminivån 

kommer jag att återkomma till i avsnitt 3.1 Miniminivåns krav och desiderata.) 

Sammanfattningsvis är det potentiellt givande att lägga mer tid på att nyansera det relativt 

outforskade ingenmansland som icke-vetenskapen utgör, närmare bestämt det spektrum av likhet 

med vetenskap som finns där, och detta utreds främst i avsnitt 2. Därefter går det att utreda om en 

sådan nyansering vid tillämpning faktiskt kan hjälpa till i jakten på en lösning på demarkations-

problemet. Detta behandlas i avsnitt 3. Den nyansering som här kommer att utredas består endast i 

att dela upp den stora gruppen icke-vetenskap i två nyanser (varav den ena är mer vetenskapslik än 

den andra) som särskiljs genom miniminivån. 

1.2 Terminologi
Jag kommer här först att kort stipulera termen ”företeelse”. Därefter kommer jag beskriva hur vitt 

jag använder termen ”vetenskap” och vilket mål jag menar att vetenskapen har. Även begreppet 

’sanningslikhet’ kommer att beskrivas samt hur vetenskaplighet och vetenskapslikhet förhåller sig 

till varandra. 

I den här uppsatsen används termen ”företeelse” för att åsyfta något som skulle kunna 

betecknas som vetenskapligt. Detta kan innebära mer tydliga komponenter så som metod, hypotes 

eller förhållningssätt eller vidare begrepp som forskningsfält. Anledningen till att en sådan term är 

nödvändig är att miniminivån inte förutsätter ett särskilt fokus, så som vad en vetenskaplig metod 

är, utan är anpassningsbar för det eller de sorters kriterier som anses vara lämpliga att inkorporera. 

Företeelser av olika och samma slag förhåller sig till varandra på särskilda sätt och detta beskrivs 

närmare i avsnitt 2.3 Miniminivåns förhållande till företeelser. 

När termen ”vetenskap” används åsyftar jag vetenskap i vid betydelse. Sven Ove Hansson 

(2013, s. 62-4) har påpekat att det engelska ”science” är snävt. Det exkluderar sådana områden som 
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samhällsvetenskap och historia. Hanson menar att det finns gemensamma drag mellan dessa 

discipliner och områden som kemi och fysik. Vidare menar Hansson att det gemensamma i dessa 

olika områden är av större vikt än vad deras skillnader är när en ska göra åtskillnad mellan 

vetenskap och pseudovetenskap. Även Maarten Boudry (2013, s. 92) argumenterar för att 

skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap är intressantare att studera än skillnaden mellan 

olika vetenskapliga fält. I den här uppsatsen kommer jag använda ”vetenskap” i den vidare 

betydelse som Hansson och Boudry förespråkar. 

Utöver ovanstående menar jag med ”vetenskap” en företeelse som i någon mening producerar 

och/eller närmar sig sanna påståenden. Huruvida detta sker går möjligen att avgöra med hjälp av 

begreppet sanningslikhet (verisimilitud). Popper (1963) beskriver begreppet och menar att ett 

påstående eller en teori A har högre sanningslikhet än ett annat påstående/teori B om antingen (1) A 

leder till fler sanna slutsatser än B och samtidigt inte leder till fler falska slutsatser än B, eller (2) B 

leder till fler falska slutsatser än A och samtidigt inte leder till fler sanna slutsatser än A. Detta 

möjliggör en jämförelse av även falska påståenden/teorier med varandra då sanningslikhet inte 

innebär faktisk sanning. (s. 228-37) Sanningslikhet ter sig intuitivt användbart men det har visat sig, 

enligt Oddie Graham (2014), inte vara helt lätt att definiera det tillfredsställande. Graham påpekar 

dock att frågan är under aktiv utredning. Mitt syfte här är inte att ansluta mig till ett särskilt 

perspektiv på hur vetenskap producerar eller närmar sig sanna påståenden, eller hur detta mäts, utan 

jag förutsätter, med ovanstående i åtanke, att detta är möjligt. 

Popper (1963, s. 217-9) lyfter vikten av vetenskaplig utveckling, men menar implicit att 

vetenskapligheten står att finna redan i hypoteserna, inte så sent som först i utvecklingen. Detta står 

i kontrast till Lakatos (2000, s. 22) som menar att en enskild teori inte kan sägas vara vetenskaplig 

eller ovetenskaplig. Det är först i utvecklingen av en teori genom tiden som vetenskap har möjlighet 

att uppstå. Thomas Kuhn (2000, s. 16) å andra sidan menar att Popper begår misstaget att leta efter 

det vetenskapliga i en rätt sällsynt period som olika vetenskaper går igenom, nämligen i paradigm-

skiftena. Kuhn menar istället att det är vetenskapares vardagliga arbete som borde känneteckna 

vetenskapen. 

Ovanstående tre teser om det vetenskapliga kommer jag att återkomma till i anslutning till 

diskussionen om hur ett kriterium på miniminivån bör vara (se avsnitt 3). Just nu vill jag återigen 

påpeka att miniminivåns direkta syfte inte är att hitta gränsen mellan vetenskap och icke-vetenskap 

(den utgångspunkt som Popper, Lakatos och åtminstone till viss del Kuhn har) utan att göra skillnad 

mellan olika icke-vetenskaper på ett sätt som främjar senare mer fullständig demarkation av 
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vetenskap. Givet detta behöver jag utgå från att det är möjligt att diskutera vetenskapslikhet hos 

icke-vetenskapliga företeelser. Går det att säga att ett enskilt uttalande är vetenskap? Troligen inte. 

Går det att säga att person A:s uttalande i högre grad liknar vetenskap än vad person B:s uttalande 

gör det? Ja. Även om A inte ägnar sig åt vetenskap är det möjligt att dennes uttalande har mer saker 

gemensamt med vetenskap än vad B:s uttalande har. För att kunna diskutera dessa nyanser gör jag 

skillnad på ”vetenskaplighet” och ”vetenskapslikhet”, där förhållandet dessa emellan påminner om 

det mellan ’sanning’ och ’sanningslikhet’. Att något är vetenskapligt innebär att det är ett uttryck för 

vetenskap. Att något är vetenskapslikt innebär att det har likheter med vetenskap och möjligen, men 

inte nödvändigtvis, är ett uttryck för vetenskap. Det blir på så vis möjligt att göra jämförelser mellan 

olika icke-vetenskapliga företeelser.  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2 Miniminivån

Jag kommer här att först, i avsnitt 2.1, ge en bakgrund till miniminivån genom att kort redogöra för 

strukturen på några föreslagna sätt att lösa demarkationsproblemet. Sedan, i avsnitt 2.2, beskrivs hur 

miniminivån kan uppstå ur en kombination av en monokriteriell och en multikriteriell-/

klusteransats. Jag reder även ut vad miniminivåns användbarhet beror på och försöker genom en 

parallell förtydliga dess roll. I avsnitt 2.3 redogörs för vad det innebär för andra företeelser att en 

företeelse uppfyller eller inte uppfyller miniminivån. Jag avslutar sedan med att i 2.4 göra några 

förtydliganden och lyfta ett viktigt argument mot miniminivån. 

2.1 Relationen mellan kriterier
Här utreds hur kriterier förhåller sig till varandra, alltså vilken struktur som finns, i olika 

lösningsförslag till demarkationsproblemet. De konkreta förslagen på kriterier, på vad som är 

vetenskap eller icke-vetenskap, är även de av intresse men de är inte väsentliga i diskussionen om 

strukturen. Det är möjligt att de faktiska kriteriernas karaktär skulle påverka diskussionen om 

strukturen men den eventualiteten är inte det primära föremålet för diskussion här. Här kommer jag 

istället ge en kort sammanfattning av det som sagts kring vilken form demarkationen mellan 

vetenskap och pseudovetenskap/icke-vetenskap bör ha.   5

Först har vi två olika sorters ansatser att lösa demarkationsproblemet. Den ena går ut på att 

sätta upp kriterier för när något är vetenskap (Popper 1963, Kuhn 2000, Lakatos 1978, Merton 

1973) och den andra för när något är pseudo-vetenskap (Hansson 1995, Bunge 2001). Jag kommer 

inte här att argumentera för att någon av dessa angreppsvinklar är bättre än den andra utan jag 

kommer endast att ge ett förslag till hur kriterierna bör förhålla sig till varandra om dessa gäller för 

vetenskap. 

Nästa distinktion att göra är den mellan en monokriteriell ansats (Popper 1963) och en 

multikriteriell ansats (Hansson 1995). I den monokriteriella ansatsen ställs ett nödvändigt och 

tillräckligt villkor upp för en företeelses vetenskaplighet, något som Popper (1963) gör med sitt 

falsifierbarhetskriterum. Den multikriteriella ansatsen kan se ut på olika sätt, till exempel föreslår 

Bunge (2001, s. 170-1) en kombination av flera kriterier som var för sig är nödvändiga och 

tillsammans är tillräckliga medan John Dupré (1993, s. 242) menar att det inte kommer att gå att 

 För en översikt av demarkationsproblemet rekommenderas Hansson (2014).5
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göra en tillfredsställande demarkation över huvud taget, men att det går att hitta gemensamma 

nämnare fält emellan genom wittgensteinsk familjelikhet. Intressant att notera i det sammanhanget 

är att det alltså vore teoretiskt möjligt för två olika vetenskapliga företeelser att vara vetenskapliga 

trots att de uppfyller ett antal, men inte alla, kriterier på vetenskap samtidigt som de inte uppfyller 

något eller bara väldigt få gemensamma kriterier. Martin Mahner (2013) utreder konsekvenserna av 

en ansats liknande det Dupré förespråkar, (hädanefter kallad ”klusteransats” från Mahners ”cluster 

approach”). Mahner påpekar bland annat att en lista med kriterier behöver sammanställas (han 

uppskattar att listan skulle bestå av 30-50 punkter), att dessa troligen är olika viktiga och därför 

behöver viktas på något sätt samt att det behöver föras en diskussion kring hur många av kriterierna 

som behöver uppfyllas för att något ska vara vetenskap. (ibid., s. 38-40) Mahner avslutar 

resonemanget med att säga: 

Finally, to calibrate such a list of science indicators, and in particular to get an 
idea of the number of required positive checks out of any such full list, several 
uncontroversial cases of pseudosciences  would have to be carefully analyzed and 6

compared to uncontroversial sciences. An ideal task for a PhD dissertation. (ibid, 
s. 40) 

Givet en klusteransats behövs det fortfarande mycket arbete innan vi har en tillfredsställande 

demarkation, och den demarkationen, menar Mahner, kommer dessutom frångå tanken om en tydlig 

gränsdragning (ibid, s. 40). Denna tydlighet är något som jag menar skulle bibehållits om en gjort 

bruk av en monokriteriell eller mer strikt multikriteriell ansats (likt Bunges förslag ovan). Den 

komplexitet som vetenskap uppvisar, särskilt vid den bredare betydelse av ”vetenskap” som jag här 

utgår ifrån, gör att jag finner det troligt att en klusteransats ändå är nödvändig för att hitta en hållbar 

lösning på demarkationsproblemet. Klusteransatsen utgör troligtvis ett större projekt än en mono-

kriteriell eller striktare multikriteriell ansats på grund av den komplexitet som Mahner beskriver. 

Om klusteransatsen är målet kommer det troligen ta längre tid att nå fram dit och det blir i så fall 

mer aktuellt att införa någon sorts första gräns, en miniminivå, för att tills vidare kunna markera 

åtminstone vissa tydliga pseudovetenskaper som icke-vetenskap. Även om behovet av miniminivån 

är särskilt tydligt vid en klusteransats menar jag att den vore fördelaktig även vid andra ansatser. 

Argument för detta är att en uppdelning av mer och mindre vetenskapslika företeelser, även givet en 

 Notera att Mahners diskussion handlar om att definiera pseudovetenskap. Jag menar dock att ansatsen är 6

tillämpbar även vid ett försök att definiera vetenskap.
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fullständig och tydlig definition av vetenskap, dels kan ge visst förtroende till protovetenskaper och 

dels kan underlätta administration genom att endast företeelser som uppfyller miniminivån har rätt 

att kontrolleras mot den fullständiga definitionen av vetenskap. 

2.2 Beskrivning av miniminivån
Nedan följer först en utredning av de konsekvenser som en monokriteriell-, multikriteriell- eller 

klusteransats bär med sig och en redogörelse för miniminivåns förhållande till dessa ansatser. 

Därefter diskuterar jag vilka faktorer som behovet av miniminivån beror på. Avslutningsvis gör jag 

en parallell med ett hypotetiskt försök att definiera ”fotboll” för att tydliggöra miniminivåns roll. 

Fördelen med en monokriteriell ansats är att en tydlig gräns dras mellan vetenskap och icke-

vetenskap. Denna fördel kommer ur att kriteriet betraktas som både tillräckligt och nödvändigt. 

Problemet är att det inte verkar finnas något kriterium som är både tillräckligt och nödvändigt och 

som inte råkas utesluta något som borde klassas som vetenskap (eller råkas inkludera något som 

inte borde klassas som vetenskap). Finns det ett sådant kriterium vore det den mest tilltalande 

lösningen på demarkationsproblemet men så långt råder inte konsensus om att ett sådant har hittats. 

En multikriteriell ansats å andra sidan har fördelen av att inte behöva hitta det enda perfekta 

kriteriet utan kan, så att säga, sätta upp flera gränsstolpar för att markera exakt var den komplexa 

idén vetenskap faktiskt är och inte är. Givet en bredare syn på vetenskap, likt den jag här utgår ifrån, 

tycks en multikriteriell ansats ännu lämpligare eftersom sannolikheten att det ska finnas ett enda 

kriterium då tycks ännu lägre. En strikt multikriteriell ansats, som utgår från att det går att ställa upp 

en uppsättning var för sig nödvändiga och tillsammans tillräckliga villkor, har mer utrymme för att 

åtgärda brister i sitt förslag än vad en monokriteriell ansats har, men det är möjligt att inte heller 

detta företag kan lyckas av samma anledning som den monokriteriella ansatsen. Nästa steg som då 

går att ta är att anta en klusteransats likt Duprés eller Mahners ovan. 

I och med en övergång till den mer komplexa synen på vetenskap, som en multikriteriell 

ansats utgår ifrån, blir det mindre och mindre troligt att det går att dra en tydlig definitiv gräns 

mellan vetenskap och icke-vetenskap, och då särskilt om vi antar en klusteransats. Fördelen att ha 

en mer flexibel gränsdragning kommer faktiskt tillsammans med nackdelen att det kanske inte går 

att dra en definitiv gräns alls. Dupré (1993) påpekar själv att det är önskvärt med någon standard 

med vilken vi kan göra åtminstone någon skillnad på vetenskap och icke-vetenskap och att det vore 

ett stort problem med klusteransatsen om den inte kunde ge någon sådan standard. (ibid., s. 242) 

Med miniminivån (som tillägg till klusteransatsen) går det att dra en definitiv gräns bortom vilken 
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vetenskap inte kan sägas finnas samtidigt som en flexibel gränsdragning ej utesluts. Miniminivån 

kan alltså försöka kombinera fördelarna hos en monokriteriell ansats med de hos en multikriteriell 

ansats. Det är viktigt att påpeka att den definitiva gräns som kan dras genom miniminivån inte är 

lika tydlig som den gräns en monokriteriell ansats skulle dra. Den monokriteriella gränsen säger 

både vad som är och vad som inte är vetenskap medan miniminivån endast markerar ut en del av det 

som inte är vetenskap. De företeelser som passerar miniminivån kan vidare inte med säkerhet sägas 

vara vetenskap. De kan sägas vara mer vetenskapslika än de företeelser som inte passerar minimi-

nivån, fast denna högre grad av vetenskapslikhet består så klart endast i den kvalitet som mäts av 

det eller de kriterier som miniminivån utgörs av och som har bestämts vara av särskild vikt. 

Rimligtvis finns det dock goda skäl (av praktiska eller principiella sådana) till att just de kriterierna 

gäller. Vidare antas det med miniminivån att företeelser som inte uppfyller miniminivåns krav måste 

förklaras vara icke-vetenskapliga. 

Den flexibla gränsdragningen tillåts genom att miniminivån bara betraktas som ett nödvändigt 

och inte ett tillräckligt villkor för vetenskap. Utöver miniminivån tillkommer ett eller flera kriterier 

som tillsammans med miniminivån utgör tillräckliga villkor. Skillnaden mellan en strikt multi-

kriteriell ansats som inkluderar respektive inte inkluderar miniminivån är väldigt liten. Vid 

inkludering av miniminivån har ett eller flera av kriterierna valts ut som viktigare, något som inte är 

nödvändigt vid en strikt multikriteriell ansats. Skillnaden är då större vid en klusteransats som 

inkluderar respektive inte inkluderar miniminivån. En klusteransats innehar i normala fall inte några 

nödvändiga villkor alls. Miniminivån har då en speciell relation till de andra kriterierna som inget 

av dem är nödvändigt utan vars definierande styrka utgörs av ett eller flera metakriterier 

(exempelvis att 75 % av kriterierna ska uppfyllas av en företeelse för att den ska klassas som 

vetenskap). 

Styrkan på behovet av miniminivån beror på två saker. Dels på hur långt bort, 

uppskattningsvis, från en färdig lösning på demarkationsproblemet vi är, dels på hur tydlig den 

färdiga lösningen kommer att vara. Ju längre bort från den färdiga lösningen vi är, desto större är 

behovet av miniminivån. Ett tidigt införande av miniminivån ger rimligtvis tidig markering av vissa 

pseudovetenskaper som tydligt icke-vetenskapliga. Detta legitimerar att ge dessa mindre inflytande 

i diskussionen och därmed främja den vetenskapliga utvecklingen. Ju otydligare den färdiga 

lösningen kommer att vara desto större kommer miniminivåns bidrag att vara även efter att den 

färdiga lösningen producerats. Ett exempel på en tydlig lösning skulle vara ett konkret villkor som 

betraktas som både nödvändigt och tillräckligt, medan ett exempel på en otydlig lösning vore en 
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klusteransats. Anledningen till att miniminivån har mer att bidra vid en otydligare lösning på 

demarkationsproblemet är att risken att det uppkommer gränsfall är högre med en otydlig lösning. 

Antalet gränsfall blir potentiellt lägre om det finns en miniminivå som tidigt eliminerar, på god 

grund, vissa som kandidater till vetenskapsstatus. Notera att vi vet varken hur långt bort vi är från 

en färdig lösning på demarkationsproblemet eller hur tydlig eller otydlig den lösningen kommer att 

vara. Givet osäkerhet tycks det dock rimligt att försöka införa miniminivån förr hellre än senare, 

och särskilt i de företag där en försöker att lösa demarkationsproblemet med hjälp av en 

klusteransats.  

Låt mig nu dra en parallell till det hypotetiska försöket att definiera ”professionell fotboll” för 

att tydliggöra miniminivåns roll. Något centralt i fotboll är handlingen att sparka på en fotboll. 

Skulle någon försöka rita sporten fotboll skulle denne rimligtvis försöka rita en figur som på något 

vis sparkar en fotboll (eller möjligen bara en fotboll, men det spelar mindre roll för den poäng jag 

försöker göra). Men sporten fotboll är långt mer än att sparka på en fotboll. I rekreativ fotboll kan 

reglerna vara mindre strikta, huvudsaken kanske bara är att det finns två lag och två mål, om ens 

det. Spelplanens gränser måste inte vara tydliga. De båda lagen måste inte ha lika många spelare, 

även om det är önskvärt. Målvakter förekommer också ofta, men kan vid behov uteslutas till fördel 

för fler utespelare. I professionell fotboll, vilket skulle motsvara vetenskap, blir det viktigare att inte 

ha undantag från reglerna. Ett visst antal spelare ska vara på planen, målvakt måste finnas, inga 

godtyckliga plangränser tillåts, och så vidare. 

Rimligen är symbolen för både rekreativ och professionell fotboll, hur nu detta avgörs, 

handlingen att sparka på en fotboll. Publiken, och utövarna själva, vid åtminstone professionell 

fotboll är dock knappast nöjda med blott en förekomst av fotbollssparkande. Ovan nämnda krav 

förväntas uppfyllas. Vidare får det inte förekomma regelbrott och spelarna ska spela på ett sätt som 

kännetecknar bra fotboll, till exempel genom skickligt passningspel och dribblingar. Jag menar att 

samma sak gäller vid vetenskap. Det räcker inte med att genomföra ett experiment, att skriva en 

artikel eller att ha akademisk bakgrund. Var för sig är dessa saker kanske mer eller mindre viktiga, 

men inget av dem klarar på egen hand av att helt omsluta vad vetenskap är. Detta är ett antagande 

av det slaget som gör en klusteransats tilltalande. 

Låt mig nu likna ett skott i krysset med en hypotes som uppfyller Poppers falsifierbarhets-

kriterium. Julia lyckas skjuta ett perfekt skott i krysset på ett provisoriskt fotbollsmål på bakgården 

hemma när hon tränar för sig själv. Detta räknas inte som ett mål i professionell fotboll och 

möjligen inte som ett mål i rekreativ fotboll heller. Det räknas först om Julia lyckas återskapa detta i 
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en situation där de övriga kriterierna för fotboll är uppfyllda, kort sagt på en fotbollsmatch. På 

samma sätt räcker inte en god falsifierbar, möjligen sann, hypotes för att hypotesen ska räknas. På 

sin höjd går det att konstatera att själva hypotesen är så vetenskapslik som en hypotes kan vara, men 

det är först när den förekommer i en i övrigt vetenskaplig kontext som den kan tas på allvar. Kanske 

kan ingen med rätta anklaga Julias skott för att vara ett dåligt skott, men det går att säga att det inte 

räcker. Det är varken rimligt att förvänta sig att samhället i stort ska tycka att Julia är en bra 

fotbollsspelare eller att samhället ska erkänna hennes skott på bakgården som ett mål i sporten 

fotboll. 

Det ovanstående är argument för en multikriteriell ansats eller en klusteransats, men verkar 

snarast tala mot det fokus på någon enskild aspekt av professionell fotboll som miniminivån 

förutsätter. Så, ja, hur passar miniminivån in i detta? I parallellen motsvarar den professionella 

varianten av fotboll den mest rigida formen av kunskapssökande, vetenskap. Rekreativ fotboll 

motsvarar diverse i hög men ändå varierande grad vetenskapslika företeelser. Sedan åtminstone 

Poppers falsifierbarhetskriterium och framåt har vetenskapsfilosofer försökt definiera vetenskapen, 

den professionella fotbollen. Detta företag har visat sig vara svårt att genomföra. I och med att 

definitionen uteblivit så långt har det lämnats öppet för bland annat pseudovetenskaper att hålla sig i 

närheten av vetenskap och åka snålskjuts på dess goda rykte. Pseudovetenskaper i fotbolls-

parallellen skulle kunna motsvara företeelser som vill kallas för fotboll (för att exempelvis dra till 

sig publik eller finansiellt stöd) men som till exempel gör bruk av flera, fyrkantiga eller inga bollar, 

inte har några regler kring hur spelarna får interagera med bollen, inte har några utsatta mål, etc. 

Miniminivån utgörs av motsvarigheten till vad som hade gått att använda för att trevande begränsa 

vad som får kallas för ”fotboll”, till exempel att det bara får finnas en boll, att det måste finnas 

åtminstone ett mål eller att man inte får ta i bollen med händerna under spelets gång om man inte är 

målvakt. Sådana krav på vad som får kallas ”fotboll” släpper igenom mycket mer än bara 

professionell fotboll, men det är i ett första skede tillräckligt att utesluta åtminstone viss pseudo-

fotboll som annars skulle kunna bland annat förleda allmänhetens uppfattning gravt om vad fotboll 

är, få sig tilldelat oförtjänt finansiellt stöd och/eller i värsta fall försämra kvaliteten på professionell 

fotboll i övrigt. Miniminivån gör det möjligt, efter att vi hittar ett eller flera kännetecken som vi 

menar är nödvändiga för vetenskap, att inte hållas tillbaka av att inte med dessa lyckas definiera 
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vetenskap fullständigt. Det blir legitimt att förbjuda vissa saker att kallas professionell fotboll, eller 

ens fotboll, samtidigt som vi inte är helt säkra på vad professionell fotboll är.  7

Jag har här konstaterat att miniminivån utgör en kombination av den monokriteriella 

ansatsens tydlighet och den multikriteriella-/klusteransatsens flexibilitet. Det är vidare så att 

behovet av miniminivån beror på dels hur avlägsen en lösning på demarkationsproblemet är, dels på 

hur tydlig denna lösning är. Givet att någonting liknande en klusteransats är det som krävs för att 

lösa demarkationsproblemet tillfredsställande, vilket jag här håller som rimligt, kommer lösningen 

troligen vara långt bort och relativt otydlig. Behovet av miniminivån är således påtagligt. Genom 

fotbollsparallellen har jag vidare förhoppningsvis förtydligat miniminivåns roll. 

2.3 Miniminivåns förhållande till företeelser
Under 1.2 stipulerar jag kort ”företeelse”. Miniminivån har egenskapen att kunna anpassas för 

kriterier som riktar in sig på olika sorters företeelser. Jag kommer här att diskutera några viktiga 

konsekvenser detta för med sig. 

I teorin vore det möjligt att ställa krav på mer övergripande företeelser som hela vetenskapliga 

fält men detta är något som i praktiken inte verkar göras. Exempelvis ställer Lakatos (1978) på ytan 

ett krav på en mer övergripande företeelse, forskningsprogram, men kravet på forsknings-

programmet beror på analysen av hur teorierna i forskningsprogrammet ersätter varandra, något 

som är en kvalitet hos endast del av forskningsprogrammet. Kriteriet är alltså egentligen relativt 

partikulärt genom att det endast är teoriers förhållande till varandra som det ställs krav på. Men vad 

betyder det då, för en annan företeelse, att en viss företeelse inom fältet har prövats mot ett 

kriterium och funnits antingen uppfylla eller inte uppfylla det? Ett möjligt svar vore att det inte 

betyder någonting alls för andra företeelser. Det svaret leder dock till att till exempel ett fält aldrig 

kan betraktas som vetenskapligt så länge det inte finns kriterier som ställer krav på just hela fält. 

Detta kanske går att göra men så långt i diskussionen har inte fokus legat där, och det kanske inte 

heller behöver ligga där. Jag anser att det är rimligt att bedömningen av vetenskapslikheten/

vetenskapligheten hos en mer övergripande företeelse, som ett fält, grundas i kriterier som 

 Beroende på hur kännetecknande kriteriet eller kriterierna på miniminivån är för just vetenskap är det 7

möjligt att miniminivån borde utgöra en sorts symbol för vetenskapen, alltså motsvarigheten till en figur som 
sparkar på en fotboll.
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kontrollerar delar av fältet. Med det som utgångspunkt menar jag att följande förhållande bör råda 

mellan företeelser, åtminstone på miniminivån.  8

Låt säga att det finns tre slags företeelser, F1, F2 och F3.  Miniminivån består av kriteriet K 9

som mäter företeelser av slaget F1. Detta kriterium betecknas KF1. Instansen I1 av F1 (I1F1) 

kontrolleras av KF1 och finns uppfylla KF1. Relaterade till I1F1 finns instanserna I1F2 och I1F3 som 

inte kontrolleras på miniminivån eftersom miniminivån endast kontrollerar instanser av företeelse-

slaget F1. Det vore till exempel underligt att mot ett kriterium som ställer kravet att experiment ska 

vara möjliga att upprepa ställa faktumet att forskarna inom ett visst fält publicerat 15 artiklar det 

senaste året eller att fältets hypoteser de facto är falsifierbara. Dessa andra, I1F2 och I1F3, kanske är 

eller inte är tecken på vetenskap, men det vore underligt att lyfta fram dessa som fakta när minimi-

nivån kontrollerar instanser av F1. Vidare kan I1F1 utgöra en del av en större företeelse S, 

exempelvis ett fält. S skulle kunna markeras som helt enkelt ytterligare ett annat F här, men jag ger 

den en egen symbol eftersom den kan vara mer än summan av sina delar genom att dess 

komponenter påverkar varandra. Notera att det är möjligt att betrakta S som kontrollerbart av KF1 

om S inkluderar I1F1. Jag menar dock att det inte är nödvändigt att utreda den detaljen här utan jag 

behandlar nedan S som om den inte skulle vara kontrollerbar av KF1. 

Vad bör det betyda för I1F2, I1F3 och S att I1F1 uppfyller KF1? Rimligtvis betyder det inte 

någonting särskilt utom att dessa åtminstone inte är så problematiska att de gett upphov till 

allvarliga brister i I1F1, något som kan utgöra ett minimalt stöd för dem. Tack vare detta minimala 

stöd kommer dessa relaterade företeelser att, vad miniminivån anbelangar, betraktas som att de 

uppfyller miniminivån. Ett annat svar blir det på frågan om hur andra instanser av F1 (I2F1, I3F1, 

etc.) bör betraktas i ljuset av att I1F1 uppfyllt KF1. Eftersom dessa också är möjliga att mäta genom 

KF1 bör de inte tillåtas åka snålskjuts på resultatet av mätningen av I1F1. Om till exempel I2F1 

misslyckas med att uppfylla kravet bör detta på något vis hålla tillbaka inte bara I2F1 utan även alla 

företeelser som antingen förlitar sig på I2F1 eller håller den som acceptabel, alltså även S och 

eventuella företeelser som S i sin tur utgör en del av. 

Relaterade företeelser till exempelvis I1F1 får som sagt ett minimalt förtroende när I1F1 finns 

uppfylla KF1. Detta balanseras mot att dessa relaterade företeelser (om I1F1 inte uppfyller KF1) 

 För att reda ut detta inspireras jag av Bunges (2001, s. 167-70) analys av kognitiva fält. Jag gör inte här 8

bruk av Bunges analys, som är mer utförlig och inte riktigt möjlig att använda på följande sätt, men det finns 
vissa likheter som jag inte kommer gå in på här.

 Dessa företeelser kan vara nästan vad som helst, inom rimlighetens gränser. Exempel är sådant som metod 9

eller krav på när en hypotes bedöms vara verifierad.
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antingen måste acceptera att de kommer att betraktas som att de inte heller är nog vetenskapslika för 

att tillåtas passera miniminivån eller så måste de erkänna att I1F1 är problematisk och arbeta bort 

eventuella beroenden av I1F1, exempelvis genom att finna empiri som stöd för en hypotes istället för 

att hänvisa till I1F1. 

Som sammanfattning fortsätter jag på fotbollsparallellen från avsnitt 2.2: När vi frågar oss hur 

bollarna i fotboll ser ut är det inte relevant att titta på hur många mål det finns. När vi försöker dra 

den exakta gränsen mellan fotboll och icke-fotboll är det relevant att veta hur många mål som finns, 

men när vi med miniminivån försöker göra en första utsållning genom att undersöka bollarna är det 

inte relevant. Vidare, när någon uppvisar en godkänd boll är det fortfarande relevant att titta på 

eventuella andra bollar som denne har med sig och kan få för sig att spela med. Skulle denne ha 

med sig till exempel kubiska bollar också måste denne antingen förlika sig med antingen att kasta 

bort de kubiska bollarna eller att, så att säga, inte få beträda planen. 

2.4 Förtydliganden och ett motargument
Jag avslutar här avsnitt 2 med att göra några förtydliganden och presentera det som jag uppfattar 

som det allvarligaste motargumentet mot miniminivån. Detta motargument kommer sedan besvaras 

med avsnitt 3. 

Till att börja med ligger miniminivåns styrka (givet en korrekt förståelse av den) i att de 

företeelser som inte uppfyller miniminivåns krav sorteras bort i ett så tidigt skede att de måste 

betraktas som gravt icke-vetenskapliga. Att en företeelse, som direkt eller indirekt gör anspråk på att 

vara en kunskapsförmedlare, inte uppfyller miniminivån ska betraktas som något allvarligt. Den 

sortens företeelser kommer att ta skada i bemärkelsen försämrat förtroende som kunskaps-

förmedlare. Företeelser som inte gör anspråk på att vara kunskapsförmedlare kommer dock inte att 

ta skada av att inte uppfylla miniminivån. Exempelvis skulle företeelsen dans rimligtvis inte 

påverkas nämnvärt av att få försämrat förtroende som kunskapsförmedlare medan exempelvis 

astrologi, eller för den delen historia eller fysik, skulle det. 

Det är, som tidigare påpekats, problematiskt att det så långt inte uppstått konsensus kring vad 

vetenskap är. En av miniminivåns fördelar är att den potentiellt kan åtgärda detta, åtminstone delvis. 

Det är möjligt att vetenskap är för mångfasetterat för att någonsin kunna ges en entydig och 

tillfredsställande definition. (Dupré, 1993) Kriterierna på miniminivån kan i och med detta vara 

lättare att nå konsensus kring eftersom att de inte gör anspråk på att vara tillräckliga villkor för 
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vetenskap. Genom miniminivån kan därmed en del av diskussionen avslutas, eller i vart fall 

betraktas som mindre problematisk. 

Det är viktigt att notera att miniminivån inte gör anspråk på att på något sätt definiera 

pseudovetenskap eller på att lyckas hålla alla pseudovetenskapliga företeelser borta. Men om det 

finns kriterier som kan utesluta alla eller många pseudovetenskapliga företeelser tycks det lämpligt 

att dessa ska utgöra miniminivån. 

Avslutningsvis: Det finns ett centralt motargument mot miniminivån som har att göra med 

valet av kriterier. Det är kanske inte tydligt vilka kriterier som lämpar sig på miniminivån. Det finns 

en risk, går det att argumentera, att alla kriterier som diskuteras som potentiella villkor för 

vetenskap är lika goda kandidater till miniminivån. Är så fallet har inte miniminivån tjänat till mer 

än att förskjuta diskussionen och samtidigt gjort frågan onödigt komplex. Det här motargumentet är 

avgörande för tillämpningen av miniminivån och jag kommer därför ägna avsnitt 3 Kriterier till 

miniminivån åt att bemöta det.  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3 Kriterier till miniminivån

Nu har en grund lagts till en förståelse för miniminivåns struktur. Med det som underlag kommer 

jag i avsnitt 3.1 Miniminivåns krav och desiderata först presentera ett krav som miniminivån har på 

de kriterier som ska ingå där samt två desiderata som det ska betraktas som fördelaktigt men inte 

nödvändigt för ett kriterium att uppfylla. Jag kommer därefter, i avsnitt 3.2 Tre förslag till kriterier, 

att behandla tre förslag till kriterier på miniminivån. Detta i syfte att börja ge ett svar på 

motargumentet att det inte är tydligt vilket/vilka kriterier som miniminivån bör bestå av, och att 

börja konkretisera vad miniminivån är. Därefter, i avsnitt 3.3 Ett fjärde förslag: Bunge och taktisk 

skepticism, utreds ytterligare ett förslag till kriterium som är baserat på Mario Bunges kritik av 

radikal dogmatism och radikal skepticism. Avslutningsvis konkretiseras miniminivån ytterligare 

genom att, i avsnitt 3.4 Miniminivån och kreationism, ställa miniminivån och det Bunge-baserade 

kriteriet mot en viss form av kreationism för att reda ut hur den företeelsen förhåller sig till 

miniminivån. 

3.1 Miniminivåns krav och desiderata
För att kunna ta ställning till kriteriernas lämplighet som kandidater till miniminivån behöver först 

ett eller flera krav och/eller desiderata (med vilket jag här menar önskvärda om än inte nödvändiga 

kvaliteter) ställas upp på det eller de kriterier som är på miniminivån. Jag kommer här ställa upp ett 

krav och två desiderata. 

Miniminivåns krav, som jag här kommer kalla ”kontinuitetskravet”, är att kriteriet inte får 

utesluta någon företeelse som är erkänt vetenskaplig om det inte finns goda skäl. Utesluts en erkänt 

vetenskaplig företeelse kan det betyda att företeelsen i fråga egentligen inte är vetenskaplig, men 

det kan också betyda att det finns något problem med kriteriet. Ett sådant brott i kontinuiteten av det 

som betraktas som vetenskapligt behöver berättigas med en god förklaring till varför företeelsen 

hittills har betraktats som vetenskaplig trots att den, efter vad som påstås, egentligen inte är det samt 

en motivering till varför den inte längre bör betraktas som vetenskaplig. Kan inte goda skäl ges på 

detta sätt måste kriteriet korrigeras eller avfärdas. Jag menar att kravet borde gälla även för 

vetenskapskriterier bortom miniminivån men jag kommer inte föra den frågan vidare här. 
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Det första desideratumet kallar jag ”toleransdesidetarumet”. Det är önskvärt att proto-

vetenskaper  visas tolerans eftersom att deras utveckling, om de inte klarar av att uppfylla 10

miniminivåns krav, troligtvis skulle hindras. Har miniminivån avsedd effekt kommer företeelser 

som misslyckas med att passera den att ha väldigt lite förtroende som kunskapsförmedlare till den 

grad att en i övrigt lovande protovetenskap som inte lyckas passera miniminivån möjligen inte 

kommer att kunna bygga upp momentum så att den kan utvecklas till faktisk vetenskap. Den 

konsekvensen i sin tur skulle försämra miniminivåns legitimitet då den i sitt försök att värna om 

vetenskapen har skadat den. Att protovetenskaper inte är fullfjädrade vetenskaper och att de 

eventuellt har pseudovetenskapliga drag är något som hanteras av de striktare kraven på vetenskap 

som ställs upp bortom miniminivån. Då det vore orimligt att kräva av miniminivån att endast släppa 

igenom faktisk vetenskap samt protovetenskap (särskilt som den sistnämnda som sagt kan ha 

pseudovetenskapliga drag) ska det inte vara förbjudet för miniminivån att släppa igenom företeelser 

som i samhället betraktas som tveksamma kandidater till vetenskap eller rent av som tydligt 

pseudovetenskapliga. Men, skulle det visa sig att miniminivån inte kan uppfylla tolerans-

desideratumet utan att samtidigt släppa igenom alla eller de allra flesta pseudovetenskapliga 

företeelser bör dock desideratumet slopas. 

Det andra desideratumet jag vill lyfta, som jag kallar ”utvecklingsdesideratumet”, är att 

miniminivån, om möjligt, ska främja den vetenskapliga utvecklingen. Kritiskt undersökning 

förutsätter vissa standarder på bland annat det sätt som vetenskapare kommunicerar med varandra 

och på vad som anses som giltiga skäl för att acceptera eller förkasta olika påståenden. Går det att 

göra detta redan på miniminivån är det något som jag menar är bra. Om ett kriterium bedöms kunna 

direkt eller indirekt sätta upp standarder, som vi inte har skäl att tro motverkar vetenskaplig 

utveckling, menar jag att det har främjat den vetenskapliga utvecklingen. Det är lätt att tro att alla 

rimliga kriterier sätter upp standarder som gör att de uppfyller detta desideratum, men jag kommer i 

3.2 visa att även om standarder sätts upp har vi skäl att tro att de i vissa fall snarare motverkar 

vetenskaplig utveckling än främjar den. 

Argumentet att det finns en risk att alla kriterier är lika lämpade på miniminivån har här 

åtgärdats på en teoretisk nivå genom införandet av vissa begränsningar, nämligen kontinuitets-

kravet, toleransdesideratumet och utvecklingsdesideratumet. Men gör dessa begränsningar någon 

skillnad i praktiken? Kommer det gå att konstatera att vissa kriterier är mer eller mindre lämpliga än 

 Alltså företeelser som inte är vetenskap men som liknar vetenskap och bedöms ha potential att utvecklas 10

till faktisk vetenskap.
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andra? I avsnitt 3.2 och 3.3 kommer jag jämföra miniminivåns krav och desiderata med några 

kriterier för att besvara den frågan. 

3.2 Tre förslag till kriterier
Utifrån de krav och desiderata som utretts i 3.1 kommer jag att undersöka totalt fyra förslag till 

kriterier för miniminivån. (Med ”förslag” menar jag inte att förslagens ursprungliga förespråkare 

hade för avsikt att dessa skulle vara kandidater till miniminivån.) Tre av dessa undersöks i det 

aktuella avsnittet och ett av dem i 3.3. Det första förslaget är Poppers falsifierbarhetskriterium 

(Popper, 1963). Jag har valt att lyfta detta eftersom det förslaget utgjorde en milsten i diskussionen 

om vad vetenskap är. Det andra förslaget är Lakatos sofistikerade metodologiska falsifikationism 

(”sophisticated methodological falsificationism”, hädanefter SF) (Lakatos, 1978) som är en 

utveckling av Poppers falsifierbarhetskriterium och ställer krav på hur ett forskningsprogram 

utvecklas. Kuhns problemlösningskriterium (”puzzle-solving”) (Kuhn, 2000), som behandlar det 

vardagliga vetenskapliga arbetet hos potentiella vetenskapare, utgör det tredje förslaget och lyfts 

eftersom han riktade kritik mot Poppers förslag och kom med ett radikalt annorlunda alternativ (om 

än med enligt honom i stort samma resultat). 

Jag menar att ovanstående tre förslag, i sin ursprungsform och -kontext, uppvisar brister som 

kandidater till kriterier på miniminivån. En del av dessa brister går att åtgärda och jag diskuterar 

bland annat sådana lösningar nedan. Det fjärde förslaget utgår främst från Bunges (2001) 

resonemang om radikal dogmatism och radikal skepticism. Jag menar att detta sista förslag är 

särskilt lämpligt för miniminivån och återkommer till det i avsnitt 3.3 efter att jag har utvärderat 

Poppers, Lakatos och Kuhns förslag i 3.2.1, 3.2.2 och 3.2.3. Jag kommer att beskriva förslagen ett 

efter ett och direkt efter varje beskrivning redogöra för dess förhållande till miniminivåns krav och 

desiderata. Jag avslutar med en sammanfattning och några kommentarer i 3.2.4. 

3.2.1 Popper
Poppers (1963) falsifierbarhetskriterium formulerades ursprungligen som en reaktion på marxismen 

och, framförallt, den freudianska psykoanalysen. Dessa teorier hade en förmåga att möjliggöra för 

sina respektive förespråkare att förklara varje tänkbart resultat på ett sådant sätt att teorin 

bekräftades. Exempelvis kan en psykoanalytiker förklara en kvinnas agg gentemot män med tesen 

om penisavund, och en kvinnas brist på detsamma med att hon egentligen har penisavund men 
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förtrycker det till sitt undermedvetna. Kravet på falsifierbarhet var tänkt att utesluta sådana sorters 

teorier från det vetenskapliga området. Med ”falsifierbarhet” menar Popper att en hypotes är 

formulerad på ett sådant sätt att den kan testas och att testet i fråga, givet den rådande kunskaps-

mängden, kan ge upphov till minst ett resultat som motsäger hypotesen. Motsäger resultatet 

hypotesen ska hypotesen förkastas, annars är den att betrakta som korroborerad, alltså som sann tills 

vidare men aldrig som absolut sann. En hypotes bör testas flera gånger till dess att dess giltighet är 

bortom rimligt tvivel. (ibid., s. 33-41) Kravet på falsifierbarhet är enligt Popper tänkt att formuleras 

positivt. Ett kort exempel på det är att falsifierbarhetskriteret ”[…] says that statements or systems 

of statements in order to be ranked as scientific, must be capable of conflicting with possible, or 

conceivable observations.” (ibid., s. 39, min förstärkning) Det är alltså närvaron av falsifierbara 

påståenden som kontrolleras. 

Det stora problemet med falsifierbarhetskriteriet i förhållande till kontinuitetskravet är att den 

är för snäv. (Den är även för bred, men detta är inget problem för miniminivån så jag kommer inte 

diskutera det vidare här.) Inte all vetenskap, särskilt inte i den bredare betydelsen som jag gör bruk 

av här, är hypotesbaserad. Exempelvis är explorativa forskningsansatser typiskt hypoteslösa, i 

meningen att de inte utgår från någon väldefinierad hypotes även om de kan ha syfte att leda fram 

till hypoteser, och det tycks problematiskt om företeelser som inbegriper dessa skulle uteslutas 

redan vid miniminivån. På så vis bryter falisiferbarhetskriteriet mot kravet att inte utesluta erkänt 

vetenskapliga företeelser (givet att det inte finns några goda argument för att exkludera explorativ 

forskning). Det finns ett motargument, nämligen att falsifierbarhetskriteriet inte skulle utesluta 

hypoteslösa metoder eftersom det inte går att att ställa hypoteslösa metoder mot ett kriterium som 

undersöker hur hypoteser är formulerade. I en hypoteslös metod finns ju inga hypoteser vars 

formulering kan kontrolleras. Detta är i enlighet med min redogörelse för hur företeelser förhåller 

sig till varandra (se 2.3). Argumentet är alltså att falsifierbarhetskriteriet KF1 kontrollerar instanser 

av hypotesbaserade metoder, F1, och att hypoteslösa metoder är instanser av F2. Instanser av F2 

behöver inte, enligt tidigare resonemang ställas mot KF1. Detta skulle vara ett sunt argument om det 

inte vore före att Popper ([1989] 1994, s. 82, refererad av Hansson, 2014) menar att falsifierbarhets-

kriteriet ska förstås som både nödvändigt och tillräckligt. Det är rimligt att när sådan tyngd läggs på 

falsifierbarhetskriteriet bör det kontrollera så många företeelser som det är logiskt möjligt. Detta 

innebär åtminstone att alla metoder bör kontrolleras, även hypoteslösa sådana. Med andra ord, 

falsifierbarhetskriteriet KF1 ska inte bara kontrollera hypotesbaserade metoder utan metoder i stort, 

och ställer det positiva kravet att de ska inbegripa falsifierbara hypoteser. Hypoteslösa metoder, i 
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egenskap av att vara metoder, ska alltså i ovanstående inte betraktas som instanser av F2 utan som 

instanser av F1. Problemets kärna är att falsifierbarhetskriteriet betraktas som både nödvändigt och 

tillräckligt. Väljer man att endast betrakta kriteriet som nödvändigt undviks det här problemet 

samtidigt som kriteriet hamnar i linje med miniminivån (som det är väsentligt att inte betrakta som 

ett tillräckligt villkor). Möjligen kan det dyka upp problem med falsifierbarhetskriteriet när ett 

sådant steg bort från Poppers avsikt tas, men det finns inga uppenbara sådana. Givet att 

falsifierbarhetskriteriet inte betraktas som tillräckligt är det alltså möjligt att låta det kontrollera 

endast hypotesbaserade metoder, vilket kommer göra det möjligt för hypoteslösa metoder att 

passera miniminivån givet att de ingår i en större företeelse S som även inkluderar hypotesbaserade 

metoder som uppfyller falsifierbarhetskriteriet. Hypoteslösa metoder riskerar fortfarande att 

uteslutas, vilket är ett problem, men risken för detta är rimligtvis lägre. 

Toleransdesideratumet motverkas på liknande sätt som kontinuitetskravet av en positiv 

formulering på falsifierbarhetskriteriet. Det är nämligen möjligt att det finns protovetenskaper som 

är av uteslutande explorativ karaktär. Ett till steg som går att ta är att formulera falsifierbarhets-

kriteriet negativt, exempelvis som att en företeelse inte får innefatta icke-falsifierbara hypoteser. 

Genom detta undkommer bland annat explorativa forskningsansatser exkludering på miniminivån 

eftersom dessa innehåller varken falsifierbara eller icke-falsifierbara hypoteser. Detta menar jag 

leder till ett fullständigt uppfyllande av kontinuitetskravet och toleransdesideratumet. Det skulle 

dock innebära att gå ännu längre bort från Popper som menar att möjligheten att kunna falsifiera är 

det centrala i vetenskapen och rimligtvis just därför valde en positiv formulering. 

Angående utvecklingsdesideratumet, att främja den vetenskapliga utvecklingen, visar en 

positiv formulering av falsifierbarhetskriteriet potential genom att den kräver att hypoteser 

formuleras och sätter upp tydliga krav på hur dessa ska se ut för att tas på allvar (de ska vara 

falsifierbara). Detta sker dock på bekostnad av att miniminivån i så fall, som jag nyss utrett, till viss 

del riskerar att exkludera hypoteslösa forskningsansatser som egentligen bör betraktas som 

vetenskapliga samt i högre grad riskerar att exkludera hypoteslösa protovetenskaper. Används den 

negativa formuleringen kommer hypoteslösa metoder inte att exkluderas, men den vetenskapliga 

utvecklingen kommer endast att främjas när förespråkare för olika företeelser väljer att framhålla 

hypoteser. Detta kan möjligen betraktas som tillräckligt eftersom det finns en standard och att 

människor som inte väljer att producera hypoteser rimligtvis inte kommer att ha någon skadlig 

inverkan. Samtidigt riskerar dock detta att leda till en lägre förekomst av hypotesproducering för att 

människor, även inom i övrigt vetenskapliga företeelser, kan vilja reducera risken att misslyckas 

 
!22



med att uppfylla miniminivån. Ett sätt att garantera att en företeelse uppfyller miniminivån är i det 

här fallet att se till att inte producera hypoteser. Det är alltså osäkert om utvecklingsdesideratumet är 

något som uppfylls vid en negativ formulering av falsifierbarhetskriteriet. Det står mellan den 

positiva och den negativa formuleringen. Den positiva främjar särskilt den vetenskapliga 

utvecklingen men riskerar samtidigt att exkludera viss vetenskap och protovetenskap. Den negativa 

formuleringen exkluderar inte någon hypoteslös metod alls och främjar kanske den vetenskapliga 

utvecklingen men gör i så fall inte detta på samma strikta sätt som den positiva formuleringen som 

tvingar fram hypoteser. Eftersom kontinuitetskravet är nödvändigt att uppfylla måste den negativa 

formuleringen väljas. 

3.2.2 Lakatos
Lakatos (1978) kritiserar demarkation baserad på Poppers ursprungliga förslag. Detta benämns av 

Lakatos som ”naiv metodologisk falsifikationism” (hädanefter ”NF”). Kritiken består bland annat i 

att vi genom NF är tvungna att överge annars användbara teorier omedelbart om en undersökning 

påvisar att en teori inte är hela sanningen (genom falsifiering), även om vi inte har något bättre 

alternativ att tillgå i stunden. Detta är, menar Lakatos, inte i linje med hur vetenskapliga teorier 

faktiskt ersätter varandra. Som ett alternativ till NF framhåller han SF (”sofistikerad metodologisk 

falsifikationism”). Medan NF fokuserar på enskilda teoriers falsifierbarhet är föremålet för 

undersökning i SF flera på varandra följande teorier som tillsammans har plats i ett 

forskningsprogram. 

Ett forskningsprogram är något som vid sin början löst definierats genom att fastställa 

metodologiska regler som säger vad man i programmet ska och inte ska forska om. Lakatos ställer 

två krav för att ett forskningsprogram ska få kallas progressivt, nämligen att varje ny teori, i en 

kedja av teorier, vid övergången från en teori till en annan ska vara teoretiskt och empiriskt 

progressiv. Med ”teoretiskt progressiv” menas att varje ny teori i kedjan förutsäger något nytt och 

oväntat faktum. Med ”empiriskt progressiv” menas att minst ett av den nya teorins nya förutsagda 

fakta också har korroborerats (i Poppers mening). Om båda dessa kriterier är uppfyllda kallas 

forskningsprogrammet för ”progressivt”. Kravet för att ett forskningsprogram ska få kallas för 

”vetenskap” är lägre. Då krävs bara att forskningsprogrammet är åtminstone teoretiskt progressivt. 

Uppfylls inte ens kravet på teoretisk progression kallas forskningsprogrammet ”degenerativt”. 

Värt att påpeka här är att Lakatos alltså menar att det inte är lämpligt att kalla enskilda teorier 

för vetenskapliga eller icke-vetenskapliga utan att det bara är serier av teorier som någon av dessa 
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stämplar kan sättas på. Utöver att SF är mer i linje med hur vetenskapliga teorier faktiskt ersätter 

varandra lyfter Lakatos skillnaden att det i NF inte finns något behov av att ersätta en rådande teori 

innan den är falsifierad, medan det i SF förekommer en ständig jakt på bättre teorier (i meningen 

teoretiskt och empiriskt progressiva teorier). (Lakatos, 1978, s. 31-47) Så som Lakatos framställer 

detta sistnämnda är det snarast en observation, men att definitionen av vetenskap uppmuntrar 

vetenskapare att komma med förslag på nya teorier istället för att avvakta falsifiering av det rådande 

är något som är till fördel för vetenskaplig utveckling och därmed, rimligtvis, bra. 

Även om SF fokuserar på utvecklingen hos forskningsprogram istället för på enskilda 

hypoteser så definierar den utveckling utifrån hur hypoteser eller teorier ersätter varandra. 

Falsifiering spelar en stor roll i detta skeende och därmed även förekomsten av hypotesbaserade 

metoder. Givet en positiv formulering, vilket Lakatos utgår från, har SF liknande problem som 

falsifierbarhetskriteriet med att uppfylla kontinuitetskravet, även om dessa problem inte är lika 

allvarliga som vid falsifierbarhetskriteriets ursprungskontext. Lakatos menar nämligen inte att SF 

ska betraktas som både nödvändigt och tillräckligt. Viss exkludering av erkända vetenskaper 

riskeras dock fortfarande. 

SF är mer problematisk än falsifierbarhetskriteriet i förhållande till toleransdesideratumet, att 

inte utesluta protovetenskap. Eftersom en positiv formulering av SF endast kan släppa förbi 

forskningsprogram som innehåller en serie av teorier innebär detta att två sorters protovetenskaper 

kommer att uteslutas, nämligen hypoteslösa protovetenskaper och alla hypotesbaserade proto-

vetenskaper som inte hunnit förbättra sina teorier än. Jämför detta med falsifierbarhetskriteriet som 

endast skulle utesluta hypoteslösa protovetenskaper. Lösningen är här återigen att vända sig till en 

negativ formulering. Det är inte möjligt att använda sig av Lakatos begrepp ’degenererande 

forskningsprogram’ eftersom detta definieras som ett forskningsprogram som är varken teoretiskt 

eller empiriskt progressivt. I praktiken blir kriteriet då positivt eftersom ett forskningsprogram för 

att inte vara degenererande måste bestå av en serie av hypotesbaserade teorier som bytt ut varandra 

på ett sätt som uppfyller kravet på åtminstone teoretisk progression. En möjlig negativ formulering 

vore då istället: Om ett vetenskapligt forskningsprogram består av en serie av teorier måste det vara 

minst teoretiskt progressiv. Genom den här formuleringen måste inte ett vetenskapligt forsknings-

program bestå av en serie av teorier vilket öppnar upp för både hypotesbaserad och hypoteslös 

protovetenskap samt hypoteslösa forskningsprogram. Det enda som exkluderas är forsknings-

program som uppvisar en serie av teorier som inte är minst teoretiskt progressiv. Genom en negativ 

formulering uppfylls både kontinuitetskravet och toleransdesideratumet. 
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Utvecklingsdesideratumet, att den vetenskapliga utvecklingen ska främjas, uppfylls av SF vid 

en positiv formulering. Genom att (1) vetenskapare uppmuntras att föra fram nya teorier motverkas 

rimligtvis stagnation, och att (2) teorierna har förväntan på sig att vara åtminstone teoretiskt 

progressiva kommer kvaliteten på teorierna rimligtvis att höjas och därmed den vetenskapliga 

utvecklingen att främjas. 2 påverkas inte direkt av om en positiv eller negativ formulering väljs, 

men 1 försvagas kraftfullt vid en negativ formulering eftersom att ett forskningsprogram inte alls 

måste producera teorier för att kunna uppfylla miniminivån. Detta kan leda till att produktionen av 

teorier blir lägre. (Vi ser alltså att standarder som vid en första anblick leder till uppfyllelse av 

utvecklingsdesideratumet potentiellt kan motverka vetenskaplig utveckling.) Ovanstående skulle 

delvis innebära att färre forskningsprogram presenterar skadliga teorier, men det innebär även 

risken att färre ärliga försök att komma med bättre teorier skulle göras eftersom det endast är så som 

ett forskningsprogram kan riskera att inte uppfylla miniminivån. Detta liknar den otydlighet vid 

bedömning som falsifierbarhetskriteriet visade vid motsvarande utredning. Oavsett denna 

tvetydighet är det ändå bara den negativa formuleringen som garanterar att kontinuitetskravet 

uppfylls så det är den som måste väljas. 

3.2.3 Kuhn
Kuhns (2000) kritik mot Poppers falsifierbarhetskriterium består bland annat i att Popper genom sitt 

krav på testning fokuserar på de relativt sällsynta tillfällen då teorier ställs på sin spets. Kuhn menar 

att i det vardagliga vetenskapliga arbetet, normalvetenskap, sker aldrig detta. Att utgå från 

falsifierbarhet som kriterium innebär att begränsa sitt synfält och att missa vad vetenskap under 

större delen av tiden är. Vidare menar Kuhn att test förvisso genomförs i normalvetenskapen men att 

dessa test går ut på att knyta samman en egen teori med den rådande kunskapsmängden, inte att 

ifrågasätta de bakomliggande teorierna som kunskapsmängden utgörs av. 

Kuhns eget förslag till kriterium har sitt fokus på normalvetenskapen. Han menar att det 

vardagliga vetenskapliga arbetet består av problemlösning. Problemlösning är när vetenskapare gör 

sitt bästa för att inom ramarna för vissa överenskomna premisser (som etablerade lagar, en 

uppsättning med fakta samt metoder som betraktas som effektiva) förklara existerande frågor och 

nya resultat, alltså att lösa de problem som uppstår med hjälp av testning av ovanstående slag. Ett 

ifrågasättande av de givna premisserna förekommer alltså inte. Med tiden menar Kuhn att fler och 

fler anomalier (resultat som inte kan förklaras i rådande system utan att formulera undantag) 

kommer att uppkomma. När anomalierna blir för många går det vetenskapliga fältet in i revolution, 
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från normalvetenskap till extraordinär vetenskap, där de tidigare oifrågasatta premisserna kritiseras i 

jakten på nya premisser som kan förklara anomalierna. När nya premisser har etablerats har fältet 

gått in i ett nytt paradigm. Ett paradigmskifte har skett och normalvetenskap tar återigen vid. Kuhns 

kritik mot Popper, återigen, är att det han använder som kännetecken för vetenskap endast 

förekommer tillfälligtvis, i den extraordinära vetenskapen. Kuhn bedömer det som lämpligare att 

titta på den betydligt vanligare normalvetenskapen för att lösa demarkationsproblemet. Det han 

bedömer som mest väsentligt i normalvetenskapen är vetenskaparnas företag att lösa de problem 

som förekommer i det rådande paradigmet. (Kuhn, 2000, s. 13-8) 

Kuhns problemlösningskriterium motverkar inte på något uppenbart sätt kontinuitetskravet 

eller toleransdesideratumet. Det är möjligt att all vetenskap och protovetenskap sysslar med 

problemlösning i Kuhns mening och i så fall kommer dessa att passera miniminivån (tillsammans 

med andra företeelser som också bedriver problemlösande). Det är möjligt att det finns exempel där 

problemlösningskriteriet utesluter erkänt vetenskapliga företeelser eller protovetenskap och om 

sådana hittas bör det här kriteriet självklart utvärderas på nytt. 

I fallet med utvecklingsdesideratumet verkar problemlösningskriteriet i sin ursprungliga 

kontext kunna bidra, men bara vid en första anblick. Problemlösning förutsätter standarder för att 

definiera problem och för att avgöra när de är lösta, standarder som enligt Kuhn hör till premisserna 

inom ett paradigm. Ett stort problem med Kuhns utgångspunkt är dock att det inte finns någon 

paradigm-överskridande standard som kan användas för att mäta eller prata om vetenskaplig 

utveckling, kritik som lyfts av Lakatos (2000, s. 23). Fördelarna med de produktiva standarder som 

finns i ett paradigm förtas således totalt av den irrationella karaktär som Kuhn menar att 

paradigmskiftena har. Jag menar att detta är något som på det stora taget hämmar den vetenskapliga 

utvecklingen. (Återigen ser vi exempel på att ett kriterium som först tycks uppfylla utvecklings-

desideratumet egentligen kan motverka vetenskaplig utveckling.) Det är dock potentiellt möjligt att 

lösgöra problemlösningskriteriet från Kuhns större teori som innefattar paradigmskiften vilket 

skulle göra att problemlösningskriteriet främjar den vetenskapliga utvecklingen. 

3.2.4 Sammanfattning och kommentarer
Sammanfattningsvis brister Poppers falsifierbarhetskriterium i sin ursprungliga form (ett kriterium 

med en positiv formulering som ska tas som både nödvändigt och tillräckligt) genom att den både 

exkluderar hypoteslös vetenskap och protovetenskap. Betraktas kriteriet som endast nödvändigt 

minskas exkluderingen av hypoteslös vetenskap men försvinner inte helt. Omformuleras kriteriet 
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vidare till en negativ formulering kommer varken hypoteslös vetenskap eller protovetenskap att 

exkluderas. Vid en positiv formulering främjas den vetenskapliga utvecklingen i hög grad och vid 

en negativ formulering är det osäkert om den främjas. Den negativa formuleringen är nödvändig att 

använda eftersom det är enda sättet att inte bryta mot kontinuitetskravet. 

Lakatos SF riskerar också att exkludera hypoteslös vetenskap, men denna risk är inte större än 

falsifierbarhetskriteriets efter att risken där minimerats genom att låta kriteriet endast betraktas som 

nödvändigt. SF riskerar dock i högre grad än falsifierbarhetskriteriet att exkludera protovetenskap 

på grund av sitt krav på en serie av teorier. Vid en negativ formulering av SF kan dock både 

hypotesbaserad och hypoteslös protovetenskap principiellt uppfylla SF och detta gäller även 

hypoteslösa forskningsprogram. Utvecklingsdesideratumet uppfylls av SF vid en positiv 

formulering. Vid en negativ formulering ställs det förvisso krav på att de teorier som produceras är 

åtminstone teoretiskt progressiva, men det finns en överhängande risk att det kravet avskräcker från 

att alls producera teorier (när kravet kombineras med faktumet att icke-producering av teorier 

garanterar att forskningsprogrammet uppfyller miniminivån). Det är därmed osäkert om 

utvecklingsdesideratumet uppfylls. Detta är något som måste accepteras vid SF eftersom endast den 

negativa formuleringen uppfyller miniminivåns krav. 

Kuhns problemlösningskriterium misslyckas med att främja den vetenskapliga utvecklingen 

om Kuhns paradigmskiften också tas med i beräkningarna. Detta kan åtgärdas genom en utbrytning 

av problemlösningskriteriet ur Kuhns större ramverk. Vad kontinuitetskravet och tolerans-

desideratumet anbelangar tycks problemlösningskriteriet problemfritt. 

Efter modifiering av Poppers och Lakatos förslag bryter inget av de tre förslagen mot 

kontinuitetskravet eller toleransdesideratumet. Kuhns förslag, efter modifiering, tycks dock på ett 

tydligare sätt uppfylla utvecklingsdesideratumet än de två andra och bedöms därför vara den 

lämpligaste kandidaten av de hittills undersökta förslagen. Poppers och Lakatos förslag tar, så att 

säga, delad andraplats. 

Jag vill här påpeka att svårigheterna som Poppers och Lakatos förslag har med att uppfylla 

kontinutetskravet och toleransdesideratumet går att spåra till att de är utformade för att demarkera 

vetenskap i betydelsen ’naturvetenskap’. Kuhn har också den utgångspunkten men tycks kräva 

något som potentiellt kan uppfyllas av även vetenskap i den bredare betydelse som jag gör bruk av i 

den här uppsatsen. De tre förslagens olika brister före och/eller efter modifiering ska inte förstås 

som att det vore ett fruktlöst företag att implementera dem på miniminivån utan endast att det 

potentiellt finns bättre alternativ. Vidare vill jag understryka att de kriterier som Popper, Lakatos 

 
!27



och Kuhn presenterar är intressanta i den mer detaljerade diskussionen om exakt när något är 

vetenskap oavsett om de är lämpliga på miniminivån eller inte. Detta gäller troligen även många 

andra kandidater. Att ett kriterium är olämpligt på miniminivån betyder inte att det är olämpligt vid 

senare gränsdragning. En sådan undersökning är dock utanför den här uppsatsens omfång. 

3.3 Ett fjärde förslag: Bunge och taktisk skepticism
I relation till de tre kriterier som lyfts i 3.2 kommer jag här lyfta fram ett resonemang som Bunge 

(2001) för om vetenskapens relation till två motpoler, nämligen radikal dogmatism och radikal 

skepticism, och hur dessa påverkar vetenskapens utveckling. Denna redogörelse används sedan som 

grund för utredningen av ett kriterium som jag menar är särskilt väl lämpat för miniminivån, 

nämligen kriteriet för taktisk skepticism. Bland annat består den utredningen i en jämförelse med 

kontinuitetskravet, toleransdesideratumet och utvecklingsdesideratumet. Jag avslutar avsnittet med 

att diskutera om kriteriet riskerar att exkludera vissa personer från att bedriva vetenskap. 

I typfallen av radikal dogmatism bemödar en sig inte, enligt Bunge, med att hänvisa till 

empiri eller att göra deduktiva slutledningar. Resonemangen som förs utgår från antingen allmänna 

principer som sägs inte behöva empiriskt stöd eller från intuitionsbaserade insikter som antas inte 

behöva vidare förklaring. (ibid., s. 142) I motpolen, radikal skepticism , hävdas att det inte går att 11

veta någonting med säkerhet. (ibid., s. 143) Bunge menar att den konsekvente radikale skeptikern 

har ett allt för öppet sinne. Detta öppna sinne har utgångspunkten att allt, strikt talat, är möjligt och 

inget är omöjligt. Detta ger konsekvensen att den radikale skeptikern inte bara måste medge 

möjligheten att vissa högst otroliga händelser ska inträffa, som att en stol spontant skulle falla 

sönder i molekyler, utan dessutom hålla denna möjliga händelse som lika trolig att inträffa som 

motsatsen. (ibid., s. 146) Detta är en utgångspunkt som försvårar inhämtningen av kunskap. 

Positionens kärna, som redan nämnts, är just att den säkra kunskapen inte är möjlig att nå i någon 

nämnvärd utsträckning. 

Bunge (2001) menar att vetenskapare (och ingenjörer) faktiskt huserar, och bör husera, 

någonstans mellan dessa två extrempunkter. Mellan radikal dogmatism och radikal skepticism finns 

ett brett spektrum av positioner. (ibid., s. 146-8) Bunge använder den sammanfattande termen 

”taktisk skepticism”  för att prata om detta spektrum. Taktisk skepticism har drag av båda 12

 Som även kan kallas ”sceptical fallibilism”. (Lakatos, 1978, s. 28)11

 Eller ”taktisk dogmatism”, men även om Bunge nämner båda termerna använder han mer frekvent 12

”taktiskt skepticism” och jag kommer här gå på hans linje.
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extrempunkterna och detta syns i vetenskapares arbete vilket jag nu ska visa och motivera. 

Vetenskapare utgår från vissa välkorroborerade vetenskapliga lagar som förklarar vissa händelser 

som omöjliga och som därmed inte är i behov av undersökning, ett perspektiv som har dogmatiska 

drag (men som inte är ren radikal dogmatism). Bunge lyfter bland annat exemplen att grisar inte kan 

flyga av sig själva då de saknar vingar och att det vore omöjligt att designa en rymdfarkost som kan 

landa på solen då den oundvikligen skulle förgöras av solens väldigt heta korona. (ibid., s. 147) 

Bunge menar även att ”in order to cast reasonable doubt on anything at all, we must take something 

for granted, if only for the time being.” (ibid., s. 142) Att utgå från någon eller några premisser är 

oundvikligt där ett extremt exempel vore antagandet att våra sinnesintryck i hög grad motsvarar en 

yttre verklighet som existerar oberoende av oss som observatörer. Matematiken, som inte 

nödvändigtvis måste klassas som en vetenskap men som är ett så pass grundläggande verktyg inom 

många av de erkända vetenskaperna att det tycks rimligt att det åtminstone ska uppnå miniminivån, 

är ett system som ytterst vilar på ett (skiftande) antal grundantaganden, så kallade axiom, från vilka 

hela matematiken härleds. Kuhn (2000) säger att: ”’normal science’ means research based upon one 

or more past scientific achievements, achievements that some particular scientific community 

acknowledges for a time as supplying the foundation for its further practice.” (ibid., s. 183). De 

vetenskapliga bedrifter som Kuhn åsyftar verkar inkludera någon sorts premisser, exempelvis ett 

ställningstagande till huruvida ljus är partiklar eller vågor. (ibid., s. 184) Thomas Nickles (2013) har 

en liknande tolkning och drar en slutsats om vad Kuhn menar att ifrågasättandet av dessa skulle 

innebära: ”these assumptions [grundantaganden, så som axiom] (embodied in what he called the 

“paradigm”) are constitutive of that branch of science. To subject them to criticism would destroy 

good science as we know it.” (Kuhn 1962, 1970a, 1970b se Nickles, 2013, s. 108) Ett centralt 

antagande i vetenskapen verkar alltså vara att det finns tillförlitliga premisser. Detta är, med Bunges 

termer, ett dogmatiskt drag även om det inte är faktisk radikal dogmatism. 

Å andra sidan finns det tillfällen när det som vetenskapare är rimligt att vara skeptisk. Givet 

en viss kunskapsmängd, som exempelvis består av en uppsättning välkorroborerade vetenskapliga 

lagar, kommer en undersökning som ger ett motsägande resultat kunna vara av ett av två slag. 

Antingen kommer undersökningen att motsäga kunskapsmängden som helhet eller endast någon del 

av kunskapsmängden. Bunge (2001) menar då att i det förstnämnda fallet är det legitimt att avfärda 

undersökningen eftersom vi har goda skäl att lita på den redan insamlade kunskapsmängden i sin 

helhet. I det andra fallet, när endast en del av kunskapsmängden motsägs, bör dock vetenskaparen 

låta sitt tvivel komma upp till ytan och antingen uppmuntra till eller själv genomföra vidare 
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undersökning. (ibid., s. 148) William van Orman Quine (1951) öppnar dörrarna för att förhålla sig 

skeptisk till premisser inom till och med vetenskapens kanske mest rigida verktyg. Genom att 

argumentera för att det inte går att göra en strikt åtskillnad mellan analytiska och syntetiska satser 

visar Quine att även så pass allmänt vedertagna premisser som logiska härledningsregler och 

matematiska axiom principiellt är reviderbara. Om Quine har rätt är det ett argument för radikal 

skepticism. Quine vill dock inte gå så långt. Att betrakta premisser som tillförlitliga är varken 

värdelöst eller bedrägligt. Quine påpekar att sådana premissers syfte kan vara att förenkla långt mer 

komplexa system. Han gör ett uttalande om de irrationella talens funktion i matematiken: 

All we continue to be really interested in, first and last, are rational numbers; but 
we find that we can commonly get from one law about rational numbers to another 
much more quickly and simply by pretending that the irrational numbers are there 
too. (ibid., s. 43) 

Quine menar alltså att handlingen att lita på en premiss kan vara pragmatiskt motiverad och att 

sådana premisser ändå alltid är principiellt reviderbara. Detta menar jag går hand i hand med 

Bunges resonemang även om Quine möjligen skulle förespråka en taktisk skepticism som lutar åt 

det radikalt skeptiska hållet. Oavsett vilket menar Bunge både att det finns och att det är legitimt 

med skeptiska drag inom vetenskapen. 

Några ord om hur radikal dogmatism och radikal skepticism hotar den vetenskapliga 

utvecklingen. Donald Prothero (2013) lyfter fram den (för att använda Bunges begrepp) radikala 

dogmatismens stagnerande effekt. Medan han menar att vetenskapen är prövande och öppen för 

förändring försöker radikal dogmatism forma omvärlden till att passa samman med dess utvalda, 

oreviderbara påståenden. (ibid., s. 351-2) Emedan Bunge (2001) troligen skulle hålla med Prothero 

om den radikala dogmatismens faror, och själv kritiserar den i viss grad, fokuserar han på att 

angripa den radikala skepticismen som även den utgör ett hot mot vetenskapens utveckling. Den 

konsekvente radikale skeptikern kommer alltid att avvakta med att ta ställning då inget enskilt eller 

kumulativt resultat kommer att betraktas som nog säkert. Det kommer alltid finnas utrymme för 

minimalt tvivel och det är tillräckligt för att den radikale skeptikern inte bara kan utan måste 

avvakta. Vore vetenskapen fast i en sådan tradition skulle den aldrig kunna utvecklas. (ibid., s. 

155-7) Det är alltså så att den radikala dogmatismen blir fast i sina ursprungliga teorier eftersom 

dessa betraktas som oifrågasättningsbara och att den radikala skepticismen tvingas stå kvar på 

samma plats eftersom inga teorier kan förklaras vara bättre än andra. 
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Nu har jag beskrivit radikal dogmatism, radikal skepticism och några faror med dessa. Jag har 

även visat hur Bunge menar att den taktiska skepticismen lånar drag från både radikal dogmatism 

och radikal skepticism och hur den tar sig uttryck i vetenskapen. Innan jag ger ett förslag till 

formulering på ett kriterium baserat på Bunges resonemang behöver jag även reda ut vilken sorts 

företeelse som Bunge ställer krav på. Det första som går att säga är att kravet inte handlar om vilka 

premisser som ligger till grund för exempelvis ett forskningsprogram. Det är snarare om det finns 

någon premiss alls och i så fall om vilken inställning potentiella vetenskapare har till de premisser 

som de håller för sanna. Menar en person att evolutionsteorin är sann för att dess lärare har sagt det 

och/eller oavsett framtida resultat? I så fall har denna en radikalt dogmatisk inställning till 

premissen och kan klassas som en radikal dogmatiker. Skulle en person endast påpeka att vi inte 

kan veta att evolutionsteorin är sann, och inte ha någon premiss som alternativ, har personen en 

radikalt skeptisk inställning till premissen och kan klassas som en radikal skeptiker. Håller en 

person evolutionsteorin för sann på grund av att den är välkorroborerad eller för att det utgör en god 

startpunkt för vidare forskning har personen en taktiskt skeptisk inställning till premissen och kan 

kallas för en taktisk skeptiker. Den företeelse som Bunges förslag ställs mot är således personers 

inställningar till premisser. (Det kan tyckas vanskligt att på det här sättet riskera att exkludera 

personer från att bedriva vetenskap. Detta potentiella problem diskuterar jag senare i det här 

avsnittet.) 

Nu vidare till den faktiska formuleringen av kriteriet. Det kanske vore möjligt att formulera 

Bunges (2001) förslag som ett kriterium som kräver taktisk skepticism, men Bunge utreder inte 

exakt vilken fördelning av dogmatism/skepticism som är den bästa och lyfter till och med den 

taktiska skepticismens bredd och tolerans (mot olika sorters taktisk skepticism) som något positivt. 

(ibid., s.141) För att inte riskera att utesluta goda former av taktisk skepticism är det således bättre 

att utesluta radikal dogmatism och radikal skepticism. På så vis säkerställs någon form av taktisk 

skepticism som kanske inte är den bästa men som åtminstone kommer att vara bättre än någon av de 

radikala alternativen. Bunge ger inte själv några konkreta formuleringar till kriterium. Mitt förslag 

är tänkt att fånga kärnan i hans resonemang. Formuleringen kan visa sig vara bristfällig och i så fall 

bör den korrigeras. Syftet med att konkretisera Bunges resonemang här är att belysa hur det kan 

användas på miniminivån och inledningen på kriteriet är därför anpassad för just det. Kriteriet är 

tänkt att leda fram till taktisk skepticism så jag kallar det ”kriteriet för taktisk 

skepticism” (hädanefter ”TS”). Kriteriet består av två delar som jag hänvisar till som ”TS1” och 

”TS2”. 

 
!31



En persons inställning till premisser uppfyller miniminivåns krav om: 

TS1: personen menar att det finns någon premiss utifrån vilken det är möjligt att förklara vissa 

påståenden som ej värda att vetenskapligt undersöka vidare, och att detta görs, och att 

TS2: ingen premiss som uppfyller TS1 berättigas genom något annat än hänvisning till 

empiriskt stöd (exempelvis genom att ha blivit korroborerad) eller till att någon premiss 

behöver väljas ut som en startpunkt att påbörja undersökning med, men att denna 

premiss är öppen för revidering. 

Genom TS1 exkluderas radikal skepticism och genom TS2 exkluderas radikal dogmatism. Hur 

förhåller sig då TS till kontinuitetskravet, toleransdesideratumet och utvecklingsdesideratumet? Det 

är möjligt att TS skulle utesluta företeelser som idag betraktas som vetenskapliga. I följande 

diskussion kommer jag för smidighets skull tidvis prata om att personer inte är vetenskapliga trots 

att föremålet för diskussion här egentligen är personers inställningar till premisser. Jag utgår dock 

från att en person är så nära kopplad till sin inställning till premisser att det inte är möjligt att 

acceptera en person som vetenskaplig om dess inställning till premisser inte är det. 

Det finns rimligtvis personer som är erkända som vetenskapare men som trots detta har inslag 

av radikal dogmatism eller radikal skepticism. En radikal dogmatiker, vars premisser den håller som 

absolut sanna råkas vara i enlighet med de rådande teorierna i ett visst fält, kan med sitt själv-

förtroende möjligen bli en stark företrädare för ett fält och kan till och med bidra med kritik mot 

konkurrerande teorier. En radikal skeptiker kan också visa sig användbar inom ett fält om dennes 

överdrivet kritiska blick av en händelse riktas mot främst tveksamma teorier. Den radikale 

skeptikern själv kanske inte kan avfärda någon teori, men den kan peka ut brister som andra sedan 

har fördel av att känna till. Således är det möjligt att det finns personer med radikalt dogmatiska 

eller radikalt skeptiska inställningar till premisser vars inställningar trots detta betraktas som 

vetenskapliga. 

Om personer med ovanstående inställningar finns, även om de bidrar till vetenskapen, bör de 

ej betraktas som vetenskapliga så länge som de inte går med på att deras inställningar inte är 

vetenskapliga och korrigerar eller avskaffar dem. De bör ej heller tillåtas fortsätta verka inom fältet 

utan att deras inställning förändras. Men om dessa personer, inklusive inställningar, ska kunna 

uteslutas genom TS utan att bryta mot kontinuitetskravet måste goda skäl till deras uteslutande 

uppammas. Det finns åtminstone två sådana, nämligen att dessa inställningar dels utgör potentiella 

problem (som tidigare utretts) och dels för att deras, så att säga, konvertering till taktisk skepticism 
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rimligen inte skulle leda till någon större förlust, åtminstone i de fall de är förespråkare för faktisk 

vetenskap. Den före detta radikale dogmatikern kan fortsätta sitt korståg, bara med skillnaden att 

den nu antingen förlitar sig på empiri eller en intellektuellt hederligare uppfattning om dess 

premisser. Den före detta radikale skeptikern kan fortsätta vara kritisk men är nu kritisk på en 

resonligare nivå. Hen har med hjälp av sina premisser nu inte bara möjlighet att rasera totalt, vilken 

hen inte tidigare kunde, utan kan även bygga upp. I den grad som vetenskapliga företeelser utesluts 

genom TS menar jag alltså att det finns goda skäl till detta och att kontinuitetskravet därmed inte 

bryts. 

Angående toleransdesideratumet menar jag att protovetenskaper riskerar att uteslutas genom 

TS på samma sätt som erkända vetenskapliga företeelser riskerar det. Räddningen för TS står att 

finna i detsamma resonemang som användes för att hantera kontinuitetskravet. 

Utvecklingsdesideratumet, främjandet av den vetenskapliga utvecklingen, menar jag uppfylls 

av TS. Inledningen till det resonemanget går genom ett argument mot TS, nämligen argumentet att 

det är lätt för individer med inställningar som inte uppfyller TS2 att komma runt hindret. För att 

komma runt TS2, i vilket fall problemet då är att någon premiss hålls som sann med hänvisning till 

exempelvis auktoritet, går det för personen i fråga att lyfta fram empiriskt stöd (något som kanske 

är svårt) eller att gå med på att betrakta premissen som pragmatiskt utvald och reviderbar. 

Framförallt det andra alternativet kan ses som problematiskt då det är en förändring som möjligen 

kan genomföras genom något så enkelt som en omformulering på stående fot. Jag menar att detta 

tvärtom är att betrakta som en styrka eftersom det omedelbart har öppnat upp premissen för kritik, 

med andra ord möjliggjort vetenskaplig utveckling i frågan. Det är möjligt att någons om-

formulering inte är i enlighet med dennes faktiska inställning till en premiss. Rimligtvis kommer 

dock personen i så fall vid ytterligare utfrågning att antingen tvingas faktiskt ändra sin inställning 

eller avslöja att hen inte egentligen är villig att revidera premissen. Skulle även TS1 gå att arbeta 

runt på ett enkelt sätt  är det av samma anledning som för TS2 ett sätt som den vetenskapliga 13

utvecklingen främjas på. TS ställer alltså upp en viss standard på när det är relevant att diskutera det 

en person vill presentera. Utöver att TS på det här sättet kan tvinga problematiska inställningar till 

att bli potentiellt produktiva säkerställer så klart TS även att inga radikalt dogmatiska eller radikalt 

skeptiska inställningar till premisser tar sig förbi miniminivån. 

 Möjligen genom att en radikal skeptiker ändrar sin inställning och går med på att det är rättfärdigt att tills 13

vidare anta att exempelvis evolutionsteorin är korrekt.
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Jag menar att TS kan uppfylla miniminivåns primära syfte (att ge ett verktyg för att i ett tidigt 

skede definitivt kunna markera vissa företeelser som klart icke-vetenskapliga) samtidigt som det 

främjar den vetenskapliga utvecklingen. Detta sker genom ett tidigt uteslutande av radikal 

dogmatism och radikal skepticism och därmed ett säkerställande av den produktiva taktiska 

skepticismen som Bunge beskriver. Det finns inget fällande argument mot att använda Poppers, 

Lakatos eller Kuhns modifierade förslag istället för eller tillsammans med TS på miniminivån. Med 

ovanstående utredning som grund menar jag dock att TS är särskilt lämpligt att använda på 

miniminivån. 

Avslutningsvis vill jag diskutera hur TS förhåller sig till risken att indirekt utesluta individer 

från att bedriva vetenskap. Jag lyfter denna kritik eftersom TS har ett fokus på enskilda personer 

och att det är rimligt att motivera detta. Merton (1973) ställer upp fyra etiska principer för hur 

vetenskap ska bedrivas och en av dessa utgör konkret kritik på det område som TS bevandrar. 

Principen om universalism uppmanar just till att framförda teorier ska bedömas utifrån dem själva 

och inte med hänvisning till vem som framför dem. (ibid., s. 270-3) Genom TS skulle en viss teori, 

instansen I1F2, kunna avfärdas med hänvisning till att den ingår i den övergripande företeelsen S 

som även inkluderar en person med en radikalt dogmatisk inställning till premisser, I1F1 (vilket inte 

skulle tillåtas av TS, alltså kriteriet KF1 som kontrollerar instanser av F1). Vad som händer här är att 

en teori, som antingen är eller inte är vetenskaplig, avfärdas just med hänvisning till den person som 

framför teorin. Personen som innehar den radikalt dogmatiska inställningen till premisser kommer 

inte ens att tillåtas presentera sin teori. I praktiken innebär detta att personen utesluts från att verka 

som vetenskapare. Brottet mot Mertons universalism är ett faktum. Den utväg som finns är att 

argumentera för att det finns skäl att frångå Mertons universalism, helt eller till viss del. Är de 

människor som framför potentiellt vetenskapliga påståenden verkligen helt irrelevanta? Om så vore 

fallet tycks det som att alla påståenden som görs förtjänar vetenskaplig undersökning (om än inte 

vetenskaplig status). Detta tycks orimligt, och även om det inte vore principiellt problematiskt 

skulle det vara en praktisk omöjlighet. Ett sätt att begränsa antalet vore att kräva något av de 

personer som förespråkar påståendet eller teorin. Ett sådant krav skulle dock med hög sannolikhet 

bryta mot Mertons universalism. Givet att universalism är orimlig på det sätt jag menar ovan vore 

dock en viss inskränkning på normen acceptabel. 

Även om Mertons universalism är orimlig i ej modifierad form menar jag att normen har en 

värdefull kärna av inklusivitet. Det vore bra om kriterier på miniminivån inte kräver något av 

individer som de inte själva, givet rimliga förutsättningar, kan förändra på. Exakt vad detta innebär 
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kommer inte här diskuteras djupare, men det borde åtminstone innebära att det i TS inte får direkt 

eller indirekt ingå krav på exempelvis kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder, politisk tillhörighet 

eller religiös tro. Det sistnämnda, hänvisning till religiös tro, är kritik som TS kan tyckas sårbart för, 

och just därför kommer jag att påvisa att så inte är fallet. 

För det första uttalar sig TS bara om inställningar till premisser som används för att avgränsa 

vilka hypoteser som är värda att undersöka. Religiös övertygelse kan innebära en inställning till 

premisser där premisserna antas vara auktoritetsgivna och därmed principiellt omöjliga att revidera, 

något som TS2 utesluter. Detta är dock bara ett problem om dessa premisser till att börja med 

uppfyller TS1, alltså att de används för att förklara vissa påståenden som ej värda att vetenskapligt 

undersöka vidare. Det är alltså möjligt att ha en radikalt dogmatisk inställning i sitt religiösa liv så 

länge som detta separeras från när en axlar vetenskaparens mantel. Vidare måste inte en religiöst 

övertygad individ principiellt ha en radikalt dogmatisk inställning till de premisser den utgår från, 

även om detta kanske ofta är fallet. Jag konstaterar därför att TS inte på något orimligt sätt utesluter 

individer från att bedriva vetenskap. 

Jag har här redogjort för radikal dogmatism och radikal skepticism och formulerat kriteriet för 

taktisk skepticism. Jag har diskuterat kriteriet i förhållande till kontinuitetskravet, tolerans-

desideratumet och utvecklingsdesideratumet. I diskussionen om kontinuitetskravet framkom det att 

TS riskerade att utesluta vissa företeelser som är erkända som vetenskapliga men jag visade att 

sådan uteslutning kan motiveras tillfredsställande. TS förhållande till toleransdesideratumet kunde 

både kritiseras och även försvaras på samma sätt som kontinuitetskravet. Även utvecklings-

desideratumet uppfylls av TS genom att det ställer krav på personers inställningar till premisser. 

Kriteriet kan kritiseras för att det är för lätt för en person att ändra sin inställning till premisser så att 

TS uppfylls, men jag visar att detta tvärtom är en styrka då detta omedelbart skulle öppna upp 

tidigare oifrågasättningsbara premisser för kritik. Jag har även gått bortom miniminivåns krav och 

desiderata och försvarat TS mot kritiken att den riskerar att utesluta personer från att bedriva 

vetenskap. Jag visar att i den grad som detta sker görs det inte på något orimligt sätt. 

3.4 Miniminivån och kreationism
Jag kommer här att visa hur TS genom miniminivån utesluter en viss form av kreationism  från att 14

betraktas som vetenskaplig genom att påvisa hur grundaren till kreationismen i fråga, Kenneth 

 I en mer oprecis definition är en kreationist en person som tror på ”a god who is absolute creator of heaven 14

and earth, out of nothing, by an act of free will”. (Ruse, 2014)
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Alfred Ham, har en inställning till premisser som är radikalt dogmatisk och av den anledningen inte 

uppfyller TS. Jag kommer även visa att problemet hos Hams organisation är djupare än bara hans 

inställning. Anledningen till att jag valt att ställa Ham med organisation mot TS är för att ytterligare 

konkretisera hur miniminivån fungerar och det här exemplet har fördelen att vara särskilt tydligt. 

Ham är grundaren av en organisation som heter Answers in genesis (hädanefter ”AiG”). 

(Answers in genesis, 2015a, History) Ham och AiG är drivande i en företeelse (ofta betecknad som 

”young Earth creationism”) som bland annat gör anspråk på att komma med vetenskapliga 

påståenden. Dessa påståenden skiljer sig avsevärt mot påståenden som erkända vetenskapare har 

gjort om samma ting. På AiG:s hemsida finns en uppräkning av vissa av dessa påståenden i deras 

”Statement of Faith”, eller trosförklaring. I början av detta står det: ”[…] it is imperative that all 

persons employed by the ministry in any capacity, or who serve as volunteers, should abide by and 

agree to our Statement of Faith […]”. (Answers in genesis, 2015b, Statement of faith) Jag sluter mig 

genom detta till att Ham i egenskap av VD för AiG står bakom de påståenden som redogörs för där. 

Några av dessa är att jordens ålder är ungefär 6000 år och att den i bibeln beskrivna syndafloden var 

en faktisk händelse som gav upphov till många av de fossil som upptäckts. Jag kommer inte här att 

redogöra ytterligare för de faktuella påståenden som görs genom AiG. Vad jag kommer att göra är 

att visa hur det är möjligt att med hjälp av TS konstatera att Ham (och andra som sluter upp bakom 

de principer som fastställts av AiG) inte har en inställning till premisser som når miniminivån. Ham 

behöver därmed inte, med nuvarande inställning, kontrolleras mot det eller de kriterier (som vi inte 

än känner till) som utgör den definitiva gränsen för vetenskap för att kunna avfärdas som ej 

vetenskaplig. 

Ett exempel på en potentiellt problematisk inställning är följande från AiG:s trosförklaring: 

The account of origins presented in Genesis is a simple but factual presentation of 
actual events and therefore provides a reliable framework for scientific research 
into the question of the origin and history of life, mankind, the earth, and the 
universe. (ibid.) 

Det verkar vara från detta antagande som AiG-medlemmar sluter sig till bland annat påståendet att 

jorden är 6000 år gammal. Den inställning som antyds i det här citatet bryter dock inte 

nödvändigtvis mot TS2. Så som citatet lyder för sig själv är det inte helt tydligt om det är en 

pragmatiskt vald utgångspunkt eller om det antas vara en absolut sanning som ej är öppen för 
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revidering. Det blir dock tydligt i ljuset av ett annat uttalande om bibelns status (i vilken Genesis, 

alltså Första Mosebok, ingår som föregående citat hänvisar till): 

The 66 books of the Bible are the written Word of God. The Bible is divinely 
inspired and inerrant throughout. Its assertions are factually true in all the original 
autographs. It is the supreme authority in everything it teaches. Its authority is not 
limited to spiritual, religious, or redemptive themes but includes its assertions in 
such fields as history and science. (ibid., mina förstärkningar) 

Jag finner det vara tydligt att det här förekommer ett brott mot TS2. Det här påståendet uppfyller 

TS1 genom att åtminstone utesluta möjligheten att bibeln till exempel är en uppsättning falskheter. 

Därefter bryts TS2 genom att påståendet i egenskap av att uppfylla TS1 motiveras varken genom 

hänvisning till empiri eller till att det behövs en startpunkt för vidare undersökning. Detta antagande 

ställer sedan föregående citat om Genesis/Första Mosebok i nytt ljus, vilket i sin tur möjligen ger 

upphov till de mer konkreta påståendena om jordens ålder och syndafloden. Oavsett om till exempel 

jordens ålder och syndafloden skulle beläggas på andra sätt förekommer det åtminstone ett exempel 

på en formulerad inställning till en premiss som bryter mot TS, nämligen uttalandet om bibelns 

status. Notera att det som gör att TS bryts mot alltså inte är att det som står i bibeln antas vara sant 

utan att antagandet som görs är att bibeln är absolut sann. 

Vad betyder detta för AiG? Låt säga att F1 är inställningar till premisser och att KF1 är TS på 

miniminivån. Låt vidare Hams inställning till premisser vara I1F1, någon annan AiG-medlems 

inställning till premisser vara I2F1, låt F2 vara företeelsen hypoteser och I1F2 vara hypotesen att 

jorden är 6000 år gammal. Slutligen kan AiG som organisation vara S i vilken bland annat I1F1, I2F1 

och I1F2 ingår. Om vi bara fokuserar på att I1F1 (Hams inställning till premisser) inte uppfyller KF1 

(TS) kan vi konstatera att I2F1, I1F2 och S, om de antingen beror på eller accepterar I1F1, bör 

betraktas som att de inte heller har uppnått miniminivån trots att de själva antingen potentiellt kan 

uppfylla KF1 eller inte kan kontrolleras av KF1. Detta eftersom att deras beroende eller acceptans av 

I1F1 antingen betyder att de själva har problem som stammar från att de är beroende av eller 

accepterar I1F1, som vi vet inte uppfyller miniminivåns krav, eller att avfärdandet av I1F1 inte kan ha 

negativ verkan på dem i förhållande till miniminivån och att deras icke-avfärdande därför saknar 

legitim motivering. 

Notera att Ham som person har möjlighet att uppfylla TS under förutsättning att han tar 

avstånd från sin egen inställning till premisser, exempelvis genom att ändra sin inställning så att den 
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blir någon form av taktisk skepticism. TS kan inte utesluta någon individ direkt utan bara med 

hänvisning till en individs inställning till premisser. Nu är det så att den inställning som Ham har är 

djupt rotad i AiG-organisationen. Enligt ovanstående måste alla medlemmar i organisationen 

anamma trosförklaringen som den problematiska inställningen till premisser stammar ifrån. Detta 

innebär att inte bara Hams inställning till premisser utan att inställningarna hos alla individer i 

organisationen (givet att kravet att anamma trosförklaringen efterföljs) skulle misslyckas med att 

uppfylla TS. 

Jag har här visat att om miniminivån har TS som krav går det tills vidare att utan tvekan 

förklara AiG-organisationen som helhet (och möjligen relaterade organisationer) som inte bara icke-

vetenskaplig utan gravt icke-vetenskaplig. Anledningen till att detta går att göra är att AiG-

organisationen kräver en inställning till premisser som bryter mot TS genom att (1) ha en premiss 

som förklarar vissa påståenden som ej värda att vetenskapligt undersöka vidare och att (2) denna 

premiss berättigas genom något annat än hänvisning till empiriskt stöd eller till att en startpunkt för 

undersökning behövs. Närmare bestämt berättigas premissen med någon form av gudomlig 

uppenbarelse vilket inte tillåts av TS2. 
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4 Sammanfattning och diskussion

Jag har nu presenterat miniminivån och diskuterat möjliga förslag till kriterier som kan vara på 

miniminivån. Här är först en sammanfattning av det som sagts. Därefter kommer jag att kort 

återkoppla till frågan om allmänhetens förmåga att skilja på vetenskap och pseudovetenskap som 

nämndes i inledningen och diskuterar sedan behovet av miniminivån. Den här uppsatsen bör 

betraktas som en plattform för vidare undersökning och jag avslutar med att konstatera vad den 

plattformen är och inte är. 

Miniminivåns syfte är att bereda mark för en fullständig (eller åtminstone mer fullständig) 

lösning på demarkationsproblemet genom att ge ett verktyg för att i ett tidigt skede definitivt kunna 

markera vissa företeelser som klart icke-vetenskapliga. Jag har visat att miniminivån är en sorts 

kombination av en monokriteriell ansats och en multikriteriell-/klusteransats. En monokriteriell 

ansats är enkel att mäta företeelser mot. Det finns ett definitivt kriterium, det är tydligt var gränsen 

går. Miniminivån liknar en monokriteriell ansats i det här avseendet. Å andra sidan kan en 

monokriteriell ansats ha svårt för att på ett tillfredsställande sätt markera ut var gränsen går hos ett 

fenomen som är så mångfasetterat som vetenskap, och då särskilt i den bredare betydelsen av 

vetenskap som används här. En multikriteriell ansats eller en klusteransats har då med sina flertalet 

kriterier bättre förutsättningar. Eftersom miniminivån tillåter fler kriterier än det/de som finns på 

miniminivån kan miniminivån göra bruk av även denna fördel. Miniminivån, korrekt förstådd, kan 

på så vis användas för att markera vissa företeelser som klart icke-vetenskapliga utan att samtidigt 

visa upp en fullständig definition av vetenskap. Jag har även rett ut relationen mellan företeelser 

som kontrolleras direkt genom miniminivån och andra företeelser som har vissa förhållanden till de 

företeelser som kontrolleras. 

I avsnitt 3 bemötte jag ett allvarligt argument mot miniminivån, nämligen att det kanske inte 

är tydligt vilket/vilka kriterier som bör vara på miniminivån. Argumentet är allvarligt eftersom 

risken finns att alla kriterier kan sägas platsa där och då utgör inte miniminivån någon lösning alls 

utan gör tvärtom frågan onödigt komplex. Jag visar att det finns begränsningar på kriterier som är 

lämpliga att ha på miniminivån. Dels finns kontinuitetskravet som kräver att kriterier på 

miniminivån inte får utesluta företeelser som är erkända som vetenskapliga om det inte finns goda 

skäl till detta (detta är möjligen ett krav som inte är unikt för miniminivån utan som bör gälla även 

för kriterier bortom miniminivån). Det finns även två desiderata som även om de inte är krav kan ge 
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vägledning. Dessa är toleransdesideratumet, att kriterier på miniminivån inte bör utesluta proto-

vetenskaper, och utvecklingsdesideratumet, att kriterier på miniminivån bör främja vetenskaplig 

utveckling i betydelsen sätta upp standarder för kommunikation mellan vetenskapare eller på vad 

som anses som giltiga skäl för att förkasta eller acceptera olika påståenden. 

Med ovanstående som vägledning presenterar och jämför jag fyra förslag till kriterier med 

varandra. Först dessa tre: Poppers falsifierbarhetskriterium, Lakatos sofistikerade metodologiska 

falsifikationism, Kuhns problemlösningskriterium. Därefter lyfter jag kriteriet för taktisk skepticism 

som utformats utifrån Bunges resonemang om hur radikal dogmatism och radikal skepticism 

motverkar eller åtminstone stagnerar vetenskapen. Jag menar att TS är ett särskilt lämpligt kriterium 

att ha på miniminivån, även om modifierade varianter av Poppers, Lakatos och Kuhns förslag också 

kan fungera. Dessa andra förslag är dock, menar jag, lämpligare att ta upp i den mer detaljerade 

diskussionen om exakt vad vetenskap är och inte är. Jag avslutar med att visa hur miniminivån med 

TS kan markera organisationen Answers in genesis som gravt icke-vetenskaplig. Detta är möjligt att 

göra eftersom det i AiG finns djupt rotad radikal dogmatism. 

Jag vill även återknyta till det jag i inledningen sa om allmänhetens förmåga att avgöra vad 

som är vetenskap och inte. En ansats som inkluderar miniminivån kommer att vara uppdelad i, så att 

säga, två bitar som allmänheten kan försöka ta till sig. Den första biten är just miniminivån. Den 

andra biten är alla övriga kriterier som tillsammans med miniminivån utgör åtminstone ett 

tillräckligt villkor för att en företeelse ska vara ett uttryck för vetenskap. Den andra biten kan ha 

svårt att slå rot i allmänheten. Den kräver troligen en hel del kunnande och tid för att någon ska 

kunna förväntas acceptera den. Den första biten, miniminivån, kräver troligen också en del tid och 

kunnande men rimligtvis mycket mindre av detta. I jämförelse med en multikriteriell ansats eller en 

klusteransats är således en ansats som inkluderar miniminivån troligare att få åtminstone visst 

genomslag hos allmänheten. En monokriteriell ansats kan potentiellt ha lite lättare att slå igenom än 

en ansats med miniminivån, eftersom en monokriteriell ansats inte har några ytterligare kriterier, 

bortom det enda, att förmedla. Givet att en monokriteriell ansats inte är möjlig är dock miniminivån, 

allt annat lika, lämplig att använda om det finns intresse att underlätta förmedlingen av en 

demarkering till allmänheten. 

I avsnitt 2.2 lyfter jag att behovet av miniminivån beror på två faktorer som vi inte har 

närmare kunskap om, nämligen på hur långt bort från en färdig lösning på demarkationsproblemet 

vi är och på hur otydlig den färdiga lösningen kommer att vara. En monokriteriell lösning vore 

rimligtvis väldigt tydlig medan en lösning baserad på en klusteransats vore väldigt otydlig. Har vi 
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skäl att tro att vi är nära en lösning på demarkationsproblemet och att denna lösning kommer att 

vara åt det tydliga snarare än otydliga hållet är det möjligt att miniminivån inte är värd att investera 

i. Skulle miniminivån användas och en tydlig eller otydlig lösning på demarkationsproblemet hittas 

kan miniminivån fortfarande tjäna syftet att markera vissa icke-vetenskapliga företeelser som mer 

problematiska än andra, vilket har åtminstone två fördelar: Dels den rent administrativa fördelen att 

vissa företeelser inte behöver tas upp till seriös diskussion om deras status som vetenskap, dels 

fördelen att vissa företeelser som utger sig för att vara vetenskap men egentligen inte är det får 

mindre inflytande som kunskapsförmedlare på grund av att de inte uppfyller miniminivåns krav. 

Jag konstaterar nu att miniminivån, givet ovanstående undersökning, har potential att tjäna ett 

praktiskt syfte både före och efter jakten på en lösning på demarkationsproblemet. För att konstatera 

exakt vilket eller vilka kriterier som är lämpliga att ha på miniminivån behövs djupare under-

sökning, även om det finns goda argument för att TS kan fylla rollen. Vidare kommer miniminivån 

alltid att stå i relation till de framsteg som görs i jakten på en lösning på demarkationsproblemet. I 

den här uppsatsen har miniminivån endast kunnat undersökas i relation till en liten del av det 

vetenskapsfilosofer sagt. Det behövs alltså även djupare undersökning av miniminivån i förhållande 

till den större diskussionen för att med rimlig säkerhet kunna säga att det är ett bra steg att ta. 

Jag avslutar med följande: Det går endast att fånga en liten del av vetenskapens väsen genom 

miniminivån, men är denna lilla del väl utvald kan det räcka för att sålla bort sådana extrema fall 

som kubiska bollar och mållöst spel.  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