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Förord
BjÖRN BRORSTRÖM      Prorektor Högskolan i Borås

I utvecklingen av det kompletta professionslärosätet är det viktigt att kontinuer-
ligt föra en diskussion kring innebörden av ett sådant. På vilket sätt utmärker sig 
Högskolan i Borås som professionslärosäte och vilka är de kvaliteter som gör oss 
annorlunda? Det är frågor som måste ställas och diskuteras inom organisationen 
och med våra samarbetspartners. Rapportserien ”Vetenskap för profession” är 
en given arena för att framföra ståndpunkter, argumentera för vägval och utbyta 
åsikter. 

Den första rapporten i serien publicerades i oktober 2007 och beskrev och 
argumenterade för ett förhållningssätt till forskning som innebär flervetenskap-
lighet, närhet till praktiken och aktiv medverkan i utveckling, lansering och 
implementering av nya tillämpningar. Sådana tillämpningar kan då vara nya 
produkter och tjänster, organisationsmodeller eller metoder för kunskapsutveck-
ling. Rapporten är författad av sju professorer vid högskolan och väckte mycket 
diskussioner kring faran med förhållningssättet som sådant och då inte minst 
betydelsen av att medverka till att försöka hantera identifierade problem och 
utveckla nya tillämpningar. Även poängfullheten i att utveckla ett gemensamt 
eller typiskt förhållningssätt för Högskolan i Borås problematiserades av många. 
En ytterst spännande och relevant debatt fördes. 

I föreliggande rapport författad av Aant Elzinga behandlas en rad av de centrala 
frågeställningar som förhållningssättet som benämns integrerad design tangerar. 
Rapporten försöker besvara frågan vad vetenskap är och uppmärksammar i 
resonemangen viktiga avvägningar och utmaningar. Som en utgångspunkt för 
resonemangen definierar Elzinga forskning respektive vetenskap. Forskning är 
en förening mellan nytta, nöje och kritik medan vetenskap handlar om resultat, 
systematik och artikulering. Distinktionen är grundläggande och relevant i högsta 
grad för ett professionslärosäte. Forskning kan vi bedriva med olika utgångs-
punkter. Betoningen av graden av nytta och graden av nöje kan variera. Med 
nöje avses då i vilken utsträckning forskningen tar sin utgångspunkt i forskarens 
egen nyfikenhet och behov av att stilla nyfikenheten. Forskningens inriktning 
kan också variera med avseende på i vilken utsträckning det finns inslag av 
kritiskt tänkande. Oberoende av vilken betoningen är i forskningsansatsen, rim-
ligtvis är nyttoaspekten central vid Högskolan i Borås, så ställs samma stränga 
krav på att tillämpa vetenskapliga metoder. Ett systematiskt och transparent 
arbetssätt är en självklarhet.
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Emellertid gäller, framhåller Elzinga, att i nyare forskning kan finnas oklarheter 
rörande hur utfall ska tolkas. Elzinga resonerar om förekomsten av tolknings-
flexibilitet när oklarheter föreligger. Tolkningsflexibilitet är ett intressant begrepp 
och omständighet som gör att sättet att tolka noga måste beskrivas för att forska-
rens slutsatser inte ska uppfattas som ytliga och eller mystiska. Elzinga uppmärk-
sammar att forskare precis som alla andra professionella över tid tillskansar sig 
förtrogenhetskunskap. En fråga som kan ställas är om tolkningarna blir bättre i 
takt med ökad erfarenhet och förtrogenhetskunskap eller om utrymmet för att 
upptäcka nya saker och perspektiv över tid blir allt mer begränsat. Förtrogenhets-
kunskap hämmar kreativiteten. 

Ett annat centralt resonemang som återkommer på flera ställen i den föreliggande 
rapporten behandlar vikten av falsifieringsförsök och kritiskt tänkande. Falsi-
fieringsförsök bevisar det kritiska tänkandet som är vetenskapens adelsmärke 
framhåller Elzinga. I utvecklingen av nya kunskaper kring nya praktiker och pro-
fessioner fordras ett kritiskt tänkande och reflektion kring framkomna resultat. 
Den kritiska reflektionen menar Elzinga ska dels vara inom den egna profes-
sionen och dess praktik, dels handla om hur framkomna resultat påverkas av det 
omgivande samhället och påverkar det omgivande samhället. 

Ett ytterligare särskilt viktigt resonemang för vår del behandlar frågan om vad 
som är forskningsbart. Alla praktiska problem är inte forskningsbara framhåller 
Elzinga med rätta. De måste översättas och en sådan översättning är inte alltid 
möjlig eller kan misslyckas och då blir det ingen bra forskning. Forskare måste 
äga frågan om huruvida praktiska problem är forskningsbara och på vilket sätt. 

Rapporten ”Vad är vetenskap?” är nummer sex i serien “Vetenskap för profession”. 
Rapporten har givits ut tidigare i samband med arbetet med högskolans univer-
sitetsansökan. Den publiceras nu på nytt, något bearbetad, inom ramen för 
högskolans rapportserie. Rapporten berikar och ger perspektiv på forskning 
och vetenskap och är ett viktigt underlag i våra fortsatta strävanden att utveckla 
utbildning och forskning vid Högskolan i Borås. 

Borås 090610

Björn Brorström
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Vad är vetenskap? 
INLEDNING

Det finns inget enkelt svar på frågan om vad vetenskap är. Däremot kan många 
olika svar ges beroende på vilken infallsvinkel man väljer. En del menar att 
vetenskap är en produktivkraft som leder till nyttigheter men också kan innebära 
att samhället utsätts för destruktiva faktorer. 

Andra tänker på vetenskapens roll och betydelse i sammanhang där beslut skall 
fattas, d.v.s. där vetenskapen gör sig gällande genom expertis som med sin kun-
skap bidrar till den grundval på vilken politiker och/eller administratörer fattar 
beslut. 

Åter andra kanske framhåller vetenskapen som en kulturyttring. Då betraktas 
vetenskapen som kännetecknande för exempelvis mänskligt förnuft eller rent av 
rationalitet. Vidare finns de som associerar till en speciell social ordning, det s.k. 
forskarsamhället, eller specifika institutioner i vårt samhälle som åtnjuter statligt 
stöd och finansiella medel från innovationsbenägna företag. 

Ytterligare ett synsätt innebär att vetenskapen betraktas som en säregen kun-
skapsform som i sin systematik och krav på bevisföring och kritisk kollegial 
granskning skiljer sig från andra kunskapsformer, t.ex. förtrogenhetskunskap och 
färdigheter som kan vara personbundna. Där återfinns också speciella värdering-
ar eller normer som förknippas med vetenskaplig verksamhet. 

Ett sätt att organisera de olika svaren är att skilja på tre infallsvinklar:

1. vetenskap som en del av samhället

I så fall ställs följande dimensioner i förgrunden:
- ekonomiska: ”produktiv/destruktiv kraft”
- politisk/administrativ: ”expertis”
- kulturell: ”rationalitet”

2. vetenskap som ett socialt system

Här talas i så fall om: 
- forskning: institutioner för forskning och utveckling (FoU)
- utbildning: högskolor, universitet
- produktion, distribution och annan förmedling av böcker, tidskrifter, 
artiklar m.m.
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3. vetenskap som en kunskapsstruktur

Då betonas:
- metoder: empiriska, datainsamling, kartläggning, experimentella test,
uppställning av hypoteser, härledning av slutsatser, byggandet    
av simuleringsmodeller m.m.
- teorier: som förklarar fenomen, eller som kan bidra till synteser av äldre och 
nyare kunskaper
- värderingar/normer: opartiskhet, objektivitet, kritisk distans m.m.

I samtliga fall, och speciellt när sökarljuset hamnat på 2 och 3, så brukar man 
också betona hur forskning förknippas med särskilda mål, värderingar och en 
institutionell logik som skiljer sig från t.ex. marknadens å ena sidan eller sociala 
rörelsers å den andra. Marknadens spelregler premierar vinstmotivet medan 
vetenskapens institutionella motiv idealt sett är sökandet efter sanning utan att 
låta sig styras av ekonomiska, politiska eller ideologiska hänsyn, även om dessa 
kan komma att lägga ramverk kring och legitimera eller ifrågasätta själva 
forskningsakten i en given situation. I det senare fallet aktualiseras ofta frågor 
kring forskningsetiken. Till den inre etiken hör regler som är ett värn mot ored-
lighet och fusk; till den yttre etiken hör regler som bestämmer hur forskare t.ex. 
får eller inte får hantera djur och människor. Sanningssökandet får inte ske på 
bekostnad av brott mot mänskliga rättigheter eller liknande. 
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Forskning och vetenskap

En ytterligare distinktion som måste göras är den mellan forskning och veten-
skap. Dessa två är inte synonyma. Något förenklat kan sägas att forskning är en 
aktivitet, en handlingsform, medan vetenskap är något som resulterar av denna 
handling, t.ex. ett patent eller en kunskapsform. Forskningssociologen Bruno 
Latour använder i en bok om vetenskap i handling bilden av ett janusansikte, 
där det ena ansiktet är ungdomligt och har en pratbubbla där det talas om 
kunskap i handling, d.v.s forskning, medan det andra ansiktet på huvudets 
”baksida” är gamlingens och har en pratbubbla där det pekas på färdiga resultat, 
d.v.s. vetenskap. 

För min del skulle jag i den första pratbubblan lägga till nytta, nöje och kritik 
som tre ingredienser som den handlande forskaren har i åtanke. Nytta därför att 
hon/han syftar till ett resultat som kan bidra till något utanför själva handlingen, 
något mål, att förändra något till exempel. Nöje, därför att forskning i dess bästa 
form innefattar upptäckarglädje, nyfikenhet och ett öppet sinne. Kritik, därför 
att forskning är en handlingsform som i grunden är radikal, den strävar emot ett 
existerande tillstånd, ifrågasätter, prövar o.s.v. Med andra ord är kritiskt tänkande 
en dygd som brukar förknippas med forskning.

Vetenskap å sin sida utgör ett mer eller mindre varaktigt resultat, en kunskap 
som står sig, även om den också ständigt bör vara föremål för omprövning och 
med tiden kan komma att ändras. Den präglas av systematik, artikulering, 
upprepbarhet osv. Det vill säga att andra forskare med liknande utgångspunkter 
skall i en given situation eller i ett givet experiment kunna nå fram till samma 
resultat. Därför är det viktigt att dokumentera utgångspunkten och tillväga-
gångssättet, eller metoden. Detta gäller inte minst i naturvetenskapen, även om 
det på nya forskningsområden inom den kan finnas betydande utrymme för 
olika tolkningar av ett och samma utfall av ett experiment eller en undersökning. 
Olika forskare kan göra olika tolkningar av de data som finns till hands, d.v.s. 
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det finns en viss tolkningsflexibilitet. Genom kritiskt prövande diskussioner och 
testning uppstår oftast någon slags konvergens eller ”stängning” kring vissa saker 
som givna fakta, eller kring en accepterad förklaring, hypotes eller teori. När 
man blir överens på detta sätt får kunskapen något ”publikt” över sig, och det 
brukar talas om objektivitet. 

Vetenskap betraktad som kunskap skiljer sig från både förtrogenhetskunskap 
och beprövad erfarenhet. Dessa är mer bundna till individer såsom profes-
sionella yrkesutövare och är inte föremål för en abstrakt kodifiering i samma 
utsträckning som vetenskaplig kunskap. Ibland talas det om ”tyst kunskap”, 
syftande på fingerspetsfärdigheter som inte fullt ut går att artikulera i otvetydiga 
formella begrepp. Men även i forskning finns denna form av förtrogenhetskun-
skap, färdigheter som måste till för att en forskare skall kunna iordningställa ett 
experiment eller tolka utfallet av detsamma. Michael Polyanis begrepp ”tacit 
knowledge” infördes ursprungligen med tanke på det outtalade kunnande och 
de färdigheter som ingår som en väsentlig del i det sociala arbetet i laboratorier 
och ute på fältet. Färdigheterna förmedlas från en forskargeneration till en annan 
genom att lärlingen eller den forskarstuderande följer exempel eller exemplariska 
handgrepp och tolkningsmetoder.
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Doktorshatten genom tiderna

Forskarutbildning är ett begrepp som kom till i Sverige år 1941 då den högre 
tekniska utbildningen vid landets två tekniska högskolor blev föremål för en 
utredning om hur man i framtiden skulle organisera forskning och forskning-
ens finansiering. Införandet av en teknologie doktorsgrad 1927 var den högsta 
graden av certifiering av en blivande forskarkompetens. När denna grad infördes 
var det inte utan motstånd från universiteten som hade haft monopol på dok-
torsgraden från och med filosofie doktorsgradens införande år 1871. 

På 1910-talet varnade professorer vid Uppsala universitet för att nya doktors-
grader på områden som teknologi eller agronomi skulle urholka doktorsgradens 
värde och värdighet. Men kompetensutveckling inom ingenjörskåren kom-
binerad med vetenskapens och teknikens utveckling och kravet att den som 
undervisade ingenjörer också själv skulle forska, ledde till erkännandet av det 
rimliga med en teknologie doktorsgrad. Andra professioner följde efter: veterinär-
medicinare fick sin doktorshatt 1935, agronomerna 1942, ekonomie doktor 
infördes på Handelshögskolan i Stockholm 1946 och på motsvarande högskola 
i Göteborg 1950, tandläkare fick sin odontologie doktorsgrad 1948, skogsvet-
enskaplig doktor kom 1950 (men sådana doktorer fick inte kalla sig ”doktor 
scientiae forestis” som jägmästarna själva önskat) och apotekare fick möjligheten 
att disputera för farmacie doktor 1954. 

Under en period på knappt 25 år tillkom alltså en hel mängd professions-
anknutna doktorsgrader. År 1969 ändrades hela systemet i Sverige såtillvida att 
den gamla doktorsgraden som oftast krävde ett mästerverk ersattes av en doktors-
examen, ett certifikat som intygar att vederbörande har avlagt ett akademiskt 
gesällprov och är forskningsmogen. Därmed öppnades möjligheterna för våra 
dagars vidare utveckling mot industridoktorer vars prestationer skall utgöra en 
framgångsrik förening av praktiska och teoretiska kunskaper på vetenskaplig 
grund. 

Den historiska trenden gör det rimligt att även börja tala om konceptet 
”professionsdoktor” som skulle vara ett prov på en vetenskaplig förädling av 
praktikerkunskaper i anslutning till nyare professioner. Nyare professioner drivs 
fram i det s. k. kunskapssamhället med krav på återkommande utbildning och 
kompetensutveckling. Intensifieringen i utnyttjandet av informations- och 
kommunikationskanaler i samband med digitalisering har bidragit till ett behov 
av större flexibilitet kombinerad med högre kompetens och självständighet för 
att främja kritisk granskning och sållning. 
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Det är dock ytterst viktigt att certifieringen av högre kunskaper i nyare profes-
sioner bygger på vetenskaplig grund. I annat fall urholkas vetenskapsbegreppet. 
Förutom förankring i en professionell praktik måste det med andra ord till 
ordentliga doser med reflexivitet och kritiskt tänkande. Med reflexivitet åsyftas 
här inte bara förmågan att reflektera över den egna praktiken och dokumentera 
dess process, men även en skicklighet som består i att kunna situera, d.v.s. 
placera den egna ansatsen i forskning, designarbete eller konstnärlig utveckling 
medvetet i förhållande till alternativa utgångspunkter och möjligheter eller 
paradigm. Med andra ord krävs paradigmmedvetenhet och -artikulering. När 
det gäller kritiskt tänkande finns två aspekter. Den ena är kritisk reflektion inom 
den egna professionen och kring dess praktik, den andra har att göra med en 
kritisk blick på hur de resultat som framställs påverkas av samhället och i sin tur 
påverkar samhället på ett positivt eller eventuellt inte önskvärt sätt.
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Praktikerproblem måste översättas för att bli  
forskningsbara

En annan viktig punkt är att praktikerproblem i sig ofta inte är forskningsbara 
utan måste bearbetas eller översättas till forskningsproblem som ingår i en eller 
annan vetenskaplig diskurs (diskurs betyder helt enkelt samtalsordning och en 
därmed sammanhängande praktik som i detta fall styrs av vetenskapliga och inte 
av praktikerfältets målsättning, normer och metodik). Praktikerproblem finns i 
en kontext med en bestämd samtalsordning eller logik, t.ex. yrkets, den omedel-
bara tillämpningen utanför ritbordet, konsultföretagets eller marknadens där 
kvartalsrapporten kanske är ”the bottom line”. 

Forskningsproblemet finns i en annan kontext där det är sanningssökandets 
logik som har företräde. Om detta sätts ur spel sker en förväxling av kunskaps-
kriterierna såtillvida att externa relevanskriterier dominerar över inomveten-
skapliga kvalitetskriterier, med följden att de resultat som kommer ur forsk-
ningen inte är speciellt intressanta, varken för avnämarna eller forskarna själva. 
Om relevanstrycket är mycket starkt, utan att kravet på vetenskapens integritet 
upprätthålls som absolut nödvändigt, kan det uppstå forskningsetiska problem  
t.ex. i form av vetenskaplig oredlighet i och med att någon söker genvägar. Där-
för är det viktigt att i alla lägen betona vetenskapens särart som kunskapsform 
och främja forskningens villkor.

Låt mig nu återkomma till de tre olika infallsvinklarna för att närmare belysa vad 
som menas med vetenskaplighet. Därmed hoppas jag att vi också kan komma 
bort ifrån den polariserade motsättning som ofta finns mellan akademisk forsk-
ning och akademisk utbildning med dess kunskapskriterier å ena sidan och 
det moderna kunskapssamhällets innovationsföreträdare och deras krav på nya 
”paradigm” å den andra. Om vi ser på vetenskap som en del av samhället blir 
frågan i vilken mån professioner i samhället måste ha en fast förankring i 
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forskning. Allmänt sett förefaller det som om kunskapssamället och behovet av 
återkommande utbildning och kompetenshöjande verksamheter för med sig 
större krav på vetenskaplig halt. 

När det gäller de andra två dimensionerna, vetenskap som ett socialt system och 
vetenskap som kunskapsform kommer jag nu att ta fasta först på de värderings- 
och normsystem som inom högskolan fungerar som en vetenskapsideologi, och 
som måste till för att värna om en vetenskaplig integritet. Därefter diskuterar jag 
vetenskap som kunskapsform och de kunskapskriterier som måste sättas i bruk 
för att upprätthålla en vetenskaplig grund, reflexivitet och kritiskt tänkande. 
Slutligen diskuterar jag den organisationsform som måste till för att dessa villkor 
ska gagnas och inte sättas ur spel, d.v.s. frågan om en sociologisk bestämning av 
vetenskaplighet vid sidan om en värderingsmässig och en epistemologisk (d.v.s. 
kunskapsteoretisk). Avslutningsvis diskuteras en mängd definitioner som vanli-
gen förekommer i forskningspolitiska dokument. 

Följande definitioner på vetenskaplighet tas upp: 
- ett värderings- och normsystem eller ”etos”
- ett epistemologiskt (d.v.s. kunskapsteoretiskt) förhållningssätt
- en social ordning för att främja det epistemologiska kriteriet
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Det vetenskapliga värderingssystemet eller etos

På värderingsnivån har den amerikanska sociologen Robert Merton formulerat 
det som ofta tas som kännetecknande för ett vetenskapligt ”etos”. Han talar om 
fyra dygder: intellektuell kommunism, universalism, opartiskhet och organiserad 
skepticism. På engelska blir det communism, universalism, disinterestedness, & 
organized scepticism; de första bokstäverna bildar en akronym, varför det också 
talas om CUDOS-normerna. 

Den första normen säger oss att vetenskaplig kunskap bör betraktas som allas 
gemensamma egendom. Den tillåter inget hemlighetsmakeri och fordrar öppen 
kommunikation. Den andra normen, universalism, innebär att försanthållandena 
ska gälla i alla relevanta sammanhang, oberoende av vem som tillägnar sig 
kunskapen – det ska också finnas möjligheter att upprepa de steg som leder fram 
till kunskapen, och konsensus beträffande sanningshalten. Det innebär också en 
slags princip om upprepbarhet.

Den tredje normen är att inte ha någon egen vinning i sikte. Det är en princip om 
det fria kunskapssökandet där oegennytta eller opartiskhet skall råda. Som regel 
innebär det att man tar ställning i kunskapsfrågor enbart på grund av sakinnehåll 
och bevisföring, inte efter smak, önsketänkande eller hänsyn till ekonomiska, 
emotionella eller andra bindningar som annars skulle kunna färga omdömet för 
eller emot ett visst utfall och nya rön. 

Den fjärde normen bygger vidare på den tredje. Normen avser principen om 
antidogmatism. Konsensus uppnås genom kritik och självkritik. Organiserad 
skepticism som norm kräver således en avvaktande skeptisk och kritisk hållning 
till dess att alla bevis är inne – man ska inte dra förhastade slutsatser i forskning. 
Nya fynd som uppdagas av en person skall prövas av flera andra innan de kan 
antas vara befästa som fakta eller giltig kunskap.

Ovanstående innebär med andra ord en uppmaning att suspendera sannings-
anspråk till dess att forskarsamhället har gjort en ordentlig och kritisk genom-
lysning av de nya rönen – man förhåller sig skeptisk till dess att valideringen, 
som är en publik kollektiv process, är klar. Mot denna norm bryter forskare som 
genast vänder sig till media med sina nya fynd innan den kollegiala kritiken har 
sagt sitt. Ett exempel på regelbrott i detta hänseende är när forskare i USA kun-
gjorde påståenden om kallfusion i och med att det fanns stora pengar att hämta i 
en ny energikälla som denna. När den kollegiala prövningen (också kallad ”peer 
review”) gjordes så visade det sig så småningom att påståendet om kallfusion som 
en ny energikälla var felaktigt. 
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Nu är det klart att de fyra normerna bygger på en idealbild av forskning. Det 
är en vetenskapsideologi som framställs här, och inom vetenskapshistoriska och 
sociologiska studier har man många gånger visat hur realbilden av forskning kan 
skilja sig en hel del från idealet. Det finns hemlighetsmakeri, t.o.m. institutional-
iserad sådan. Forskare kan vara partiska, och de kan välja att sitta på sina resultat 
och vägra släppa dem till den öppna arenan om det kan innebära att någon 
annan skulle utnyttja dem för att vara först med en stor upptäckt, eller om ett 
pågående avhandlingsarbete därmed skulle förlora i värde. Man är inte heller all-
tid stringent och avvaktande; det förekommer hastiga pläderingar och slutsatser. 

Universalism kan också motbevisas genom att man pekar på mångfalden av 
vetenskapliga kontroverser, där experter finns på båda sidor om konflikten 
kring kärnkraft, bioteknik, stamcellsforskning, ofarligheten eller farligheten 
med strålning från mobiltelefoner och -master, men även sådant som kontinen-
taldriftsteorin (teorin om att kontinenterna långsamt driver bort från varandra). 
Kontroverser visar upp kunskapsmässiga (d.v.s. epistemiska) såväl som sociala 
och ideologiska sprickor eller skiljelinjer. 

Det finns i dag också en hel uppsjö av vetenskapssociologisk litteratur om fusk 
i vetenskap – ”the seamy side of science”. Fusk, eller mindre dramatiskt ut-
tryckt, oredlighet, är ett fenomen som tycks förekomma oftare i en tid som nu 
när kampen om forskningsanslag, beröm och synlighet i massmedia har blivit 
viktiga faktorer i vetenskapens vardag. Förutom forskningsetik finns här även en 
forskningspolitisk sida som involverar frågor som rör bästa sättet att organisera 
stöd till forskning och hur jakten på externa anslag kan underblåsa hoppet om 
snabba klipp.

Men trots allt detta kan man påstå att det finns en vetenskapens moral, ett etos 
eller en oskriven kodex som forskare åberopar, inte bara vid högtidstillfällen 
utan också när allvarliga brott begås mot vetenskapsideologin. Här tycks finnas 
en skillnad vis à vis andra slags ”trossystem” där dogmatism och frälsningsanda 
är legio. Därmed inte sagt att vissa forskare och t.o.m. hela skolbildningar inte 
kan vara dogmatiska. Poängen är dock att det är motsatsen till dogmatik och 
tro som ska vara normen i vetenskapliga sammanhang. I tredje världen inräknas 
den vetenskapliga ideologin ofta som en moderniseringsfaktor, även i samhällets 
kulturella sfär i övrigt (jfr. ovan om rationalitet).

Samtidigt bör vi vara på vakt mot idén att alla andra tänkesätt är idiotiska och 
att enbart ett vetenskapligt tänkesätt är värdefullt. En sådan inställning, som 
söker ställa vetenskap på en piedestal som en allt överlägsen kunskapsform kallas 
för scientism. När experttänkande används för att på odemokratiskt manér driva 
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igenom beslut mot folks vilja och rättmätiga krav på upprätthållandet av 
mänskliga värden är det scientismens arrogans som råder. 

Teknokrati är en nära besläktad term som syftar på förhållandet då expertstyre 
har satts i system på den politiska nivån. En som har skrivit en hel del om detta 
är den tyska samhällsvetaren jürgen Habermas. Han skiljer på tre olika typer av 
grundläggande drivfjäder eller motivationsstrukturer som inspirerar människan 
i sökandet efter systematisk kunskap. De kallas kunskapskonstituerande intres-
sen, eller helt kort ”kunskapsintressen” som vi idealtypiskt känner igen inom 
tre olika slags kunskapsområden, nämligen naturvetenskap (med teknik och 
medicin), humaniora, respektive kritisk samhällsvetenskap.  

(1) Ett instrumentellt eller tekniskt kunskapsintresse är det som utövas framförallt 
i sökandet efter kontroll över naturen men också över mänskliga beteende- 
mönster. Det kommer till uttryck i empirisk-analytiska vetenskaper. Scientism 
och teknokrati är dess mest renodlade och extrema projektion. Kritiken av de-
samma har oftast positivism som kunskapsteoretisk måltavla eftersom positivism 
ger näring åt det teknokratiska vetenskapsidealet.   

(2) Ett tolkande eller hermeneutiskt kunskapsintresse lägger däremot tonvikten på 
mänsklig interaktion och kommunikation. Förståelsen av meningsinnehållet i 
och bakom uttalade ord, texter och symboler både i historisk tid och i samtiden 
står här i centrum. Idealtypiskt kommer detta till uttryck i kulturvetenskaperna 
vilka därför också kallas för hermeneutiska vetenskaper. Hermeneutik är också 
namnet på den vetenskapsteori som närmast har humaniora som sitt fästa. 

(3) Ett emancipatoriskt kunskapsintresse är orienterad mot upphävandet av sam-
hälleliga strukturer, hinder och begränsningar i syftat att frigöra människan från 
förtryckande makter, vanor och seder både utom- och inom sig själv. I detta sam-
manhang har Habermas vidareutvecklat den samhällsvetenskapens vetenskapsfilo-
sofi som kallas för kritisk teori. Den har sitt ursprung i 1930-talets antiauktoritära 
Frankfurtskolan vars radikala arv Habermas har fört vidare. 

Ovanstående schema med tre kunskapsintressen må förstås mot bakgrund av 
Habermas teori om det moderna samhället som till skillnad från tidigare (tradi-
tionella) samhällen präglas av vad han kallar för en tydlig differentiering (upp-
spaltning) efter övergripande domäner med sinsemellan olika mål och kriterier 
eller spelregler – moralen (det goda), konsten (det vackra), rättsväsen (det rätta) 
och vetenskap (det sanna). Schemat med tre kunskapsintressen är fortfarande en 
fruktbar ingång för den som vill skaffa sig en allmän översikt över klassiska veten-
skapsteoretiska skolbildningar såsom positivism, hermeneutik och kritisk teori. 
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Epistemologisk dimension: kritiskt tänkande och  
falsifieringsförsök ett måste

Den vetenskapliga ideologin har sin grund i ett regelspel, ett system som vuxit 
fram i institutionaliserade former för att främja valideringsprocessen. Institu-
tionaliserad validering är i princip en offentlig och kollektiv process. Man 
kanske känner av den mer genom de fall där systemet brutit samman, än genom 
normalvetenskapens sömngångaraktiga följsamhet. Tänk på fallet med Lysenko i 
biologin eller den kinesiska kulturrevolutionens verkningar inom flera discipliner 
i Kina. Objektivitet fick underordnas partitagande på en bredare politisk arena. 
Systemet med vetenskapliga facktidskrifter ersattes med propagandatidskrifter. 

På den epistemologiska nivån kan vi använda falsifierbarheten som ett första 
mått. Vetenskapliga teorier och hypoteser skall kunna motbevisas. En forskare 
söker därför både positiv och negativ (d.v.s. motsägande) evidens för sin hypotes, 
eller åtminstone anger hon/han vilka slags testresultat eller observationer som, 
om de skulle uppkomma, talar emot hypotesen eller teorin. Einstein t.ex. angav 
tre test för sin allmänna relativitetsteori, och om expeditioner för att observera 
stjärnljusets böjning i solens närhet under solförmörkelsetestet hade gett sådana 
resultat som låg långt ifrån den prediktion som kunde härledes ur denna teori, så 
skulle han räkna det som ett viktigt motbevis. 

Misslyckade försök att falsifiera en teori eller hypotes blir alltså ett plus. Det 
tyder på att teorin eller hypotesen står sig, den är robust. Men för att kunna 
konstatera detta och utföra försöket att falsifiera teorin eller hypotesen så förut-
sätter det att teorin eller hypotesen i princip är prövbar och att villkoren för 
detta stipuleras klart och tydligt. I annat fall blir det svårt att anrätta ett falsifier-
ingsförsök.

Rent konkret fungerar dock inte den modell om falsifieringsförsök som veten-
skapsfilosofen Karl Popper formulerade i formeln ”problem – provisorisk teori – 
feleliminering – nytt problem (PP – TT – EE – P’)” som den står. Nya hugskott 
och preliminära hypoteser kan alltid lätt sablas ner genom negativ bevisföring. 
Därför finns i praktiken alltid ett mått av ”suspended judgement” (att vänta med 
det avgörande omdömet i den beslutsprocess som leder fram till bejakandet av 
en ny hypotes). Man kastar inte ut hypotesen i första omgången. Einstein skulle 
också försvarat sin teori rätt länge på andra grunder, som matematisk skönhet, 
inre konsistens och informationstäthet eller förklaringsräckvidd. Dessa är några 
av de kriterier som används i val mellan alternativa teoribildningar. 

Men frågan är var gränsen för ”suspended judgement” dras. I vetenskapen finns 
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det en gräns, även om det händer att en falsifierad teori inte försvinner innan 
den sista anhängaren har gått i graven, långt efter det att en vetenskaplig revolu-
tion blivit ett faktum. En forskningstradition skiljer sig klart och tydligt från en 
frälsningslära eller flummigt tänkande. Falsifieringskriteriet är en viktig vatten-
delare, den ger ett indicium på vetenskaplighet. Likaså den kritiska inställning 
som bär upp den. Vetenskapliga texter präglas vanligtvis av argumentering i det 
sätt på vilka de framställs, detta till skillnad från texter som bygger på tvärsäkra 
påståenden utan argument eller utan kritiska resonemang om under vilka 
betingelser försanthållandena stämmer respektive inte stämmer. Därför talar vi 
om ett kritiskt tänkande som ett av vetenskaplighetens adelsmärken.
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Den sociologiska dimensionen: ”peer review”- 
systemet

I fallet Lysenko och även med den kinesiska kulturrevolutionen var det också 
något annat som bröt samman. Det var det sakkunniga granskningssystemet, 
det som går under beteckningen ”peer review” (ungefär ”kollegial granskning”, 
att bedömas av jämbördiga kolleger med erforderlig specialistkompetens). När 
forskare söker anslag till grundforskning sker en remissomgång där kolleger 
anonymt prövar projektets vetenskapliga kvaliteter. Internationella vetenskapliga 
facktidskrifter har ett liknande förfarande innan artiklar blir antagna för 
publikation. Detta är förhållanden som tillhör den sociologiska dimensionen, 
frågan om den kritiska granskningens nätverk och organisering. 

Vi kan konstatera att vetenskaplighet är något som föreligger organisatoriskt när 
det finns kollegial kritik och självkritik i form av ”peer review”. Det högre semi-
nariet på universitetsinstitutioner ska också fungera som en sådan instans där 
nya rön och vetenskapliga texter utsätts för vetenskaplig ”friktion”. Vetenskapliga 
konferenser fungerar oftast på samma sätt. 

”Peer review” är inte samma sak som konsensus. Det kan krypa in skevheter i 
processen. Tidskrifter kan ha redaktioner som behärskas av en viss ”skola”, och 
representanter för en annan skola kan ifrågasätta vissa grundidéer. Då kan det 
hända att artiklar av god vetenskaplig kvalitet inte tas in därför att de inte 
betraktas som goda ur tidskriftsredaktionens synvinkel. Men även i dessa fall 
måste medges att det ändock finns ett tecken på vetenskaplighet. 

Det finns en väsentlig skillnad mellan en internationell vetenskaplig litteratur 
eller nationella vetenskapliga tidskrifter av internationell klass å ena sidan och 
den ”grå” litteratur som florerar i form av stenciler och rapporter som trycks för 
annat bruk, för beslutsfattare, och/eller som avrapporteringar till uppdragsgivare 
eller som populariseringar. Dessa behöver inte gå igenom samma stränga veten-
skapliga granskning. Ibland kan t.o.m. de externa epistemiska kriterierna, såsom 
kravet på samhällsrelevans eller instrumentell nytta ta överhanden och påverka 
inte bara stilen i framställningen utan även innehållet i sak. 

Från vetenskaplig synpunkt får man en form av beslutskonsulteri som kan vara i 
nära anslutning till en professionell praxis men som inte behöver stå på veten-
skaplig grund. ”Peer review”-systemet i dess olika former i tidskrifter, seminarie-
form eller vetenskapliga konferenser upprätthåller däremot, även om det finns 
en del brister, en vetenskaplig kvalitetskontroll, som i sin tur är en väsentlig 
förutsättning för universitetsmässighet. I de fall där det har radikalt satts ur spel 
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har också kvaliteten i kunskaperna blivit lidande, medan det kritiska tänkandet 
och reflexiviteten försvunnit. Kritiskt tänkande och reflexivitet behöver såsom 
nämndes i början på denna artikel ett utrymme som också kallas för grundforsk-
ning.

Parallellt med detta är det viktigt att notera hur innehållet i forskningsbegreppet 
också på ett legitimt sätt har vidgats på senare tid såtillvida att ”peer review” pro-
ceduren i bedömningssituationer måste överlagras med praktikermotiv. Därför 
talar man ibland om ”extended peer review”. Innebörden är att den kollegiala 
granskningsgruppen utvidgas. I en del sammanhang innebär det lekmanna-
representanter som deltar i konsekvensbedömningar, såsom teknisk konsekven-
sanalys, miljökonsekvensanalys, o.s.v. I andra sammanhang gäller det ”experter” 
som kan bedöma icke-vetenskapliga inslag i en verksamhet, t.ex. design och 
konstnärlig utveckling. 

Vidgad kollegial granskning sker redan inom etiska nämnder, bedömningar av 
miljöproblem, gentekniken (exempelvis genetiskt modifierade livsmedel) eller 
policydiskussioner rörande den utökade växthuseffekten och klimatförändring, 
m.m. Framsynsstudier (”Foresight”) som anordnas för att skaffa fram underlag 
för framtida prioriteringar för en hållbar teknologisk utveckling nyttjar också 
hybridgrupper där forskare samsas med representanter för både sociala rörelser 
och berörda professioner. Syftet är att säkra en starkare koppling till bedöm-
ningsgrunder utifrån krav på samhälls- eller praktikerrelevans. ”Extended peer 
review” syftar alltså på kollegial granskning som även inrymmer kritiker med 
andra utgångspunkter än de rent vetenskapliga. 

Områden där kunskapsutveckling i stor utsträckning bygger på förtrogenhets-
kunskap t.ex. inom arkitektur, design och konstnärlig utveckling kräver också ett 
bedömningsförfarande med specifika regelspel. I och med att konstnärliga verk-
samheter på senare tid format egna fakulteter i universitetsvärlden har spörsmålet 
om vidgade former för kollegial prövning också kommit att diskuteras här. I 
dessa sammanhang finns praktikerorienterade kriterier och inslag som påminner 
om auditions- och juryförfarande inom utövande konstnärliga områden. Här får 
”extended peer review” en annan innebörd. Som regel krävs att den som skapar 
något nytt, en artefakt, en komposition, eller utvecklar design också förmår arti-
kulera och dokumentera något om den process  och de idéer som ligger bakom 
verket. 
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Flera definitioner på forskning

Termen grundforskning är en forskningspolitisk kategori. Den förekom i 
vetenskapliga sammanhang som en gränsmarkering där forskare ville värja sig 
mot utifrånstyrning medan politiker och planerare behövde ett begrepp för att 
tala om ett slags stöd till forskning som inte förknippades med förväntan om 
direkt samhällsnytta. Med andra ord är termen grundforskning ett resultat av en 
förhandling där två parter ansett sig ha användning av en och samma term även 
om de inte alltid fyller den med samma innehåll. 

Det var i samband med OECD-ländernas återkommande konferenser med 
utbildnings- och forskningsministrar som en rad dylika termer kodifierades som 
definitioner. De definitioner som oftast används i dag har därför sitt ursprung i 
ett OECD-dokument från 1963 som kallas för Frascati-manualen, ett dokument 
som fastställde definitioner och rutiner för hur man skulle mäta resursflöden 
till olika aktiviteter inom forskning, samt jämföra mellan olika länders nivå på 
satsningar. 

Det brukliga blev att jämföra hur mycket av ett lands bruttonationalprodukt 
som återinvesterades i forskning och utveckling (FoU). En nivå på 3% eller 
högre av BNP skall vara eftersträvansvärd i dag. Sverige ligger rätt så högt, 
liksom flertalet industriländer, medan många utvecklingsländer ligger långt 
under 1%. Sedan får man ta hänsyn till hur mycket av procenttalet som är 
statens finansiering till det egna landets FoU och hur mycket som är företagens 
investeringar. Den statsfinansiella delen har minskat mycket för Sveriges del, 
medan företagens finansiering har ökat, men detta betyder också att den summa 
som kommer grundforskningen till del har minskat i och med att företagen 
anser att det är statens sak att upprätthålla en ordentlig nivå på grundforskning-
en vid universiteten och högskolorna. Företagens stöd går främst till utvecklings-
arbete (d.v.s. ”U”-et i FoU – se definitionen nedan).

I det som följer återges några av de definitioner som används i dagens 
forskningspolitiska dokument. Kom ihåg att dessa definitioner i viss mån är att 
betrakta som sociala konventioner som parter har kommit överens om, de är inte 
totalt entydiga beteckningar eller vetenskapliga begrepp: de är forsknings-
politiska kategorier som har kommit att mer eller mindre accepteras.

FoU (Forskning och Utveckling). Forskning indelas i flera olika kategorier: 

Grundforskning: att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya 
idéer utan någon bestämd tillämpning i sikte. Grundforskning delas i Frascati-
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manualen in i ren grundforskning, där ingen restriktion är lagd på forskningens 
inriktning, och riktad grundforskning, där forskningens inriktning är att lägga 
en grund som kan tänkas ge tillämpning. 

Tillämpad forskning: att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och 
nya idéer med en bestämd tillämpning i sikte.

Utvecklingsarbete: att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat och 
vetenskaplig kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, nya 
processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana. 

Ovanstående definitioner är framför allt tänkta för medicinsk, naturveten-
skaplig och teknisk forskning och inte för humaniora och samhällsvetenskap, där 
man på engelska ofta i stället talar om ”scholarship” eller på svenska ”lärdom”. 
Inom konstnärliga områden har tillkommit termen ”konstnärlig utveckling” för 
att peka på något i paritet med utvecklingsarbete i vetenskapliga fält. Därmed 
aktualiseras också frågan om skilda former för kollegial bedömning (”extended 
peer review” – se ovan).  

I Sverige spelar begreppet sektorsforskning också en viktig roll, speciellt under 
1970-talet, men även idag. Med sektorsforskning avses sådan forskning som  
motiveras utifrån en viss samhällssektors eller beställares behov av kunskap för 
att främja vissa ändamål och som finansieras av sektorn eller beställaren. Bestäl-
laren kan vara ett departement i staten, t.ex. miljö-, utrikes- eller socialdepar-
tementet. Flera departement har under sig haft ett flertal s.k. sektorsorgan med 
speciella medel för att stödja forskning inom sina respektive områden. På senare 
tid har det skett en viss sammanslagning och reducering av antalet sektorsfinan-
sieringsorgan.

Vidare finns begreppet uppdragsforskning. Det används när en extern beställare 
har det avgörande inflytandet på valet av problemområde. Detta kan jämföras 
med grundforskning där problemvalet är helt fritt, och även riktad grund-
forskning där forskarna själva bestämmer över lämpliga problemformuleringar 
även om detta görs med tanke på de behov som formulerats av en viss avnämare 
eller praktiker. 

När tillämpningen har en långsiktig horisont mot framtiden, exempelvis 5-7 år 
fram i tiden, brukar man också använda begreppet strategisk forskning. Det är en 
grundforskning med sikte på tillämpning i viktiga samhällssektorer, exempelvis 
bioteknologiska satsningar i medicinska sammanhang, eller ny materialforskning 
(också kallad nanoteknologi) i industriella sammanhang. Nyttan av strategisk 
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forskning kan bestämmas ur såväl kommersiellt vinstgivande synvinklar som på 
basis av kriterier för offentlig sektor och välfärd. 

Tyvärr saknas i stor utsträckning definitioner av ”nytta” som har sin grund i 
det civila samhällets policy och kultur. De värderingar som florerar i policy-
dokument härrör ur näringslivet, statliga byråkratier och universitetens miljöer, 
medan de sociala rörelsernas perspektiv har svårare att göra sig gällande, även om 
det har skett en bättring på denna punkt i fråga om klimatpolitik och energi-
hushållning på senare tid. Rent allmänt kan man betrakta policydokument som 
resultat av förhandlingar mellan fyra olika policykulturer, forskarsamhällets, 
statsmaktens, företagarvärldens och det civila samhällets. 

Den svenska forskningspolitiken i historisk belysning har i allt väsentligt varit 
ett triangeldrama mellan staten, kapitalet och forskarsamhällets oligarkier, vilket 
också speglas i de förskjutningar som har skett från en betoning av grund-
forskning på 1960-talet, till sektorsforskning på 70-talet och sedan 80-talets 
strategiska satsningar. På 90-talet har det kommersiella relevanstrycket ökat och 
en ny retorik kring globalisering har börjat inverka på forskningens villkor. 

Slutligen talas i forskningspolitisk debatt om olika typer av modeller för sam-
spelet mellan vetenskap och samhälle. Det hävdas allmänt numera att en 
traditionell modell som kallas för den linjära modellen för innovation har ersatts 
av en ny interaktiv eller nätverksmodell som betonar samarbete mellan flera 
aktörer. I stället för vetenskap talar en del praktiker och forskningsplanerare i 
dag om teknovetenskap. Man suddar alltså ut gränsen mellan vetenskap och 
teknologi. 

Den linjära modellen lade tonvikten på klara gränsdragningar mellan grund-
forskning, tillämpning och utvecklingsarbete. Det var tal om en tänkt sekvens 
av händelser, allt ifrån att en ny idé växte fram i grundforskning till att någon 
tillämpning i laboratoriet kom till och så småningom ett utvecklingsarbete fram 
till en ny produkt eller process på en marknad. Den linjära modellen tog där-
emot inte hänsyn till de ekonomiska, sociala eller andra institutionella kontexter 
i vilken den sekventiella processen antogs försiggå. 

Å andra sidan tillskrev den linjära modellen grundforskning stor betydelse, även 
om begreppet aldrig kunde preciseras fullt ut. Den interaktiva modellen å sin 
sida, med dess fokus på många kontexter, nätverk och samspel, har en tendens 
att utradera betydelsen av grundforskning och därmed också den vetenskapliga 
processens integritet. Det finns all anledning att se upp med denna tendens i 
den mån den urholkar vetenskapens nödvändiga integritet och behov av kritiskt 
tänkande och reflexivitet.  
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1 Vision
Research within the Smart Textiles initiative will contribute to strengthen the 
textile innovation system with a basic platform for technology and design 
through the

development of new textile materials and new textile technology,•	
development of programs for new textile products,•	
development of methods and techniques for the design of new high tech •	
textile products,
development of high level education in textile technology and textile design.•	

We envision how the Swedish School of Textiles and the School of Engineering 
at the University of Borås together with Chalmers University of Technology, 
Swerea IVF, SP Research and Interactive Institute develop the Smart Textiles 
Research Labs into an internationally leading lab environment in the area of 
smart textiles, a research environment characterized by a very strong interaction 
between technology research and practice based design research and by being a 
powerful driving force in a nationally and internationally successful innovation 
system.

2 Strategy
Our overall research strategy is based on a double focus on

textiles as a construction material and as a construction technique,•	
research as technology and materials research and as practice based design •	
research

 
and on close design driven interaction between

textile technology and practice based design research,•	
experimental research projects at universities and institutes and company •	
based research and development projects.

Vad är vetenskap?
Det är en vanlig fråga som ställs av den intresserade allmänheten till företrädare 
för universitet och högskolor. Frågan har en särskild aktualitet i samband med 
att Högskolan i Borås verkar för att erkännas som universitet. Aant Elzinga 
försöker i denna skrift svara på ett enkelt och överskådligt sätt. 

Aant Elzinga har varit professor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet 
där han numera är emeritus. Han har även varit rådgivare åt den kanadensiska 
regeringen, gästprofessor vid Collegium Helveticum, Tekniska Högskolan i 
Zürich samt ordförande i The European Association for the Study of Science 
and Technology (EASST). Professor Elzinga har för några år sedan gjort en 
inventering och översyn av forskningen på Malmö högskola. För den som vill 
fördjupa sig mer när det gäller frågan om vetenskap och vetenskaplighet rekom-
menderas hans inledning till den svenska upplagan av Albert Einstein’s populärt 
hållna skrift Den speciella och den allmänna relativitetsteorin (Daidalos 1988). På 
engelska finns vidare en utförlig berättelse om traditionella kriterier för vad som 
ansågs vara vetenskap vid 1900-talets början och varför relativitetsteorin kom att 
räknas som en filosofisk men inte som en vetenskaplig prestation när Einstein 
fick nobelpriset: se Aant Elzinga, Einstein’s Nobel Prize. A Glimpse Behind Closed 
Doors (2006).
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