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Abstract: This master thesis studies debates on historical theory in Sweden´s two main 

historical journals, Historisk tidskrift and Scandia, during the last fifty years. The study 

investigates discussions of epistemological questions, the purposes of historical writing, 

and the influence of postmodernism. The theoretical approach and methodology used is 

inspired by the American pragmatist philosopher Richard Rorty. In a concluding chapter 

Rorty’s writings are used to confront the study’s results. The purpose of this is to 

highlight certain problems from the investigation. It is argued that the vocabulary used by 

the Swedish historians is caused by the correspondence theory of truth, and that a 

pragmatic approach to the study of history would help history break free from that 

unfortunate vocabulary. 
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I. Inledning 

Ett halvsekel med historieteori 

Är det en gammal fördom att ”de svenska historikerna är mindre intresserade av historien 

än av metoder och teorier?”  Stämmer det att teoretiska diskussioner prioriteras på 1

bekostnad av metodiska överväganden inom historieämnet?  Eller är det snarare så att 2

”det genuint teoretiska intresset” bland svenska historiker är ”relativt begränsat”?  3

Kanske till och med till den grad att det är motiverat att tala om en traditionell teorilöshet 

inom ämnet?  4

 Åsikterna om vilken plats teoretiska överväganden har haft och bör ha i 

historieforskningen är, som synes, delade. Somliga menar att historikerns arbete med det 

empiriska materialet är mest väsentligt, andra att mer utbildning i vetenskapsteoretiska 

frågor behövs, och vissa anser att historiker bör begrunda sina metodval noggrannare. 

 Om det råder delade meningar i fråga om svenska historikers kunskaper i och 

intresse för historieteori, råder det desto större enighet om när teoretiska frågor på allvar 

började diskuteras i Sverige. Detta sägs ha skett år 1965.  Det året utgör därför 5

startpunkten för föreliggande studie, som ämnar undersöka det senaste halvseklets 

historieteoretiska debatt i Sverige utifrån artiklar i de fackhistoriska tidskrifterna Scandia 

och Historisk tidskrift (HT). Vilka teoretiska frågor har diskuterats och vilka positioner har 

intagits i debatten? Vad har historiker avsett med ”teori” och hur har de tänkt sig att dess 

relation till empirin ser ut? Hur har kunskaps- och vetenskapssyn påverkat de teoretiska 

resonemangen? 

 Cecilia Trenter, Granskningens retorik och historisk vetenskap: kognitiv identitet i recensioner i dansk Historisk 1

tidsskrift, norsk Historisk tidsskrift och svensk Historisk tidskrift 1965-1990 (Uppsala 1999), s. 205.

 Detta hävdas av både Maria Ågren, ”Historisk forskning av idag. Observationer under nio års tid”, Scandia 76:2 (2010), 2

s. 117; och Ulrika Holgersson & Hanne Sanders, ”Tillbaka till metoden - en framåtblick”, Scandia 77:2 (2011), s.15.

 Roddy Nilsson, ”Den närvarande frånvaron eller i väntan på Foucault: En diskussion om Foucault och den svenska 3

historiedisciplinen”, HT (2000), s. 198, n62.

 Detta anser Sara Edenheim, ”Den kulturella förevändningen. Om historieämnet, poststrukturalismen och konflikten 4

som inte får finnas”, Scandia 75:1 (2009), s. 104.

 Denna åsikt framförs t.ex. av Klas Åmark, ”Teoriernas intåg i svensk historieforskning”, i Artéus, Gunnar & Åmark, Klas 5

(red.), Historieskrivningen i Sverige (Lund 2012), s. 135. Lars Niléhn, ”Minervas uggla. Flygande i skymningen? - ett och 
annat om historieforskningen på 1960-talet”, Scandia 51:1 (1985), s. 239; Rolf Torstendahl ”Thirty-five years of theories 
in history: social science theories and philosophy of history in the Scandinavian debate”, Scandinavian journal of history, 
25:1/2 (2000). 
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 Denna studie utgår från en övertygelse om att alla som sysslar med någon form av 

historisk vetenskap bör ha ett självkritiskt förhållande till sin egen verksamhet och 

reflektera över de teoretiska perspektiv som ligger bakom forskningen. För vad innebär 

det egentligen att skriva historia? Handlar historieskrivning om att minutiöst avbilda det 

förflutna, eller är det snarare en fantasikrävande och skapande verksamhet? Är detta ens 

en meningsfull distinktion? För vem skriver historikern - och varför? Är det möjligt att 

närma sig det förflutna utan förutfattade meningar? Och oavsett vilket, bör historikern 

explicit ta ställning i exempelvis etiska och politiska frågor? 

 Den femtioåriga period studien behandlar visar på hur några centrala 

historieteoretiska frågor har diskuterats, vilka åsikter som uttryckts i debatten och hur 

diskussionen förändrats över tid. Min förhoppning är att undersökningen dels ska 

komplettera tidigare forskning på området, men framförallt fungera som ett 

reflektionsunderlag och bidra med att inspirera till fortsatt historieteoretisk debatt och 

nya perspektiv.  

* 

Teoretiska frågor hade givetvis diskuterats före 1965, men runt 60-talets mitt tycks 

intresset ha intensifierats. Bidragande orsaker var bland annat Stefan Björklunds 

plädering för en strikt positivistisk historieskrivning i Scandia 1965 och de reaktioner den 

väckte, samt Rolf Torstendahls metodbok Introduktion till historieforskningen: Historia som 

vetenskap (1966) och densammes avhandling Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk 

forskning 1820-1920 (1964), som båda var återkommande referenspunkter i 

historiografiska och historieteoretiska diskussioner.  En viktig roll för det tilltagande 6

teoriintresset hade även de nordiska metodkonferenserna i historia, som varade från 1965 

till 1991, under vilka många teoretiska frågor behandlades. 

 Skillnaden mellan historiografi och historieteori är flytande. Generellt kan sägas att den förra är deskriptiv, den senare 6

normativ. Historiografi är forskning om historieskrivningens historia, medan historieteori handlar om hur historia bör 
skrivas. Inte heller förhållandet mellan historiefilosofi och historieteori är entydigt. Tal om historiefilosofi leder lätt 
tankarna till metafysiska frågor om historiens gång och mening och dessutom kan historiefilosofin indelas i subgenrer 
som analytisk, spekulativ, eller kontinental historiefilosofi. Historieteori är vagare och mer inkluderande begrepp som 
passar min undersökning bättre. Dels för att det ofta är mångtydigt eller oklart vad som läggs i begreppet ”teori”, dels 
för att det är detta begrepp som återkommande används i det studerade materialet.
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 I den svenska historieteoretiska diskussionen har förhållandet till den så kallade 

”historisk-kritiska skolan” och källkritiken, som ansetts nära förknippad med denna, varit 

centralt. Källkritik hade givetvis praktiserats av historiker tidigare, men Lauritz Weibulls 

radikala tillämpning denna i Kritiska undersökningar i Nordens historia kring år 1000 (1911) 

medförde ett verkligt genombrott för källkritiken, som sedan dess av många ansetts vara 

den viktigaste historiska metoden.  7

 Det var i samband med att den historisk-kritiska skolans inflytande växte under 

1900-talets första hälft som den svenska historieskrivningen i allt större utsträckning 

övergav idealismen för att bli en empirisk vetenskap. Vid början undersökningsperioden 

har empirismen börjat problematiseras. Allt fler historiker hävdar kring 60-talets mitt att 

det inte är möjligt att närma sig det empiriska materialet förutsättningslöst, utan att man 

bör ta hjälp av teorier hämtade från företrädelsevis samhällsvetenskaperna. Dessutom 

ifrågasätts källkritikens hegemoni. Den anses visserligen ofrånkomlig och viktig, men allt 

fler frågar sig om inte historikern bör ha ytterligare metoder i sin verktygslåda. 

 Teoridebatten bland svenska historiker har inte enbart handlat om förhållandet till 

de nationella föregångarna, utan även utländska idéströmningar har påverkat. Den 

samhällsvetenskapliga teoribildning som kom att influera svensk historieskrivning från 

60-talet och framåt hade sedan mitten av 1900-talet debatterats i många andra länder. 

Inflytandet från den franska Annalesskolan och dess kritik av en linjär och enhetlig 

historiesyn, samt dess fokus på strukturer snarare än individer, kom att påverka den 

västerländska historieskrivningen över huvud.  Under 70-talet försköts internationellt 8

sett många historikers intresse från att främst ha legat på politiska och ekonomiska 

faktorer till att i större utsträckning inkludera kulturhistoria. Trots att 

historiematerialismens inflytande minskade både i Sverige och utomlands från slutet av 

70-talet fortsatte många historiker att omfamna den marxistiska synen på 

historieskrivning som en emancipatorisk aktivitet. Med detta följde ett växande intresse 

för samhällets marginaliserade grupper. 

 Birgitta Odén, ”Ära, minne och vetenskapsteori”, Scandia 39:1 (1973), s. 143.7

 George Iggers, Historiography in the twentieth century : from scientific objectivity to the postmodern challenge (2:a 8

reviderade upplagan) (Hanover, N.H. 2005 [1997]), s. 56.
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 1973 fick historiefilosofin en renässans mycket tack vare Hayden Whites Metahistory. 

The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe, som problematiserade förhållandet 

mellan skönlitteratur, filosofi och historieskrivning. White lyfte även frågan om de 

implicita etiska, politiska och estetiska val historiker gör i sina texter och argumenterade 

för nödvändigheten av fördjupad självreflektion.  I USA och Frankrike kom 9

textorienterade teoretiker som White, Michel Foucault, Jaques Derrida, Jean-François 

Lyotard och Roland Barthes, vilka - ofta mot sin vilja och trots sina inbördes olikheter - 

brukar buntas ihop under epitetet ”postmodernister”, att få stort inflytande. Den 

gemensamma nämnare som är relevant i det här sammanhanget är att dessa var kritiska 

till den epistemologiska korrespondensteorin och hävdade att historieskrivning omöjligt 

kan referera till en historisk verklighet utanför texten. De postmoderna teorierna har 

förvisso gett upphov till en rad användbara begrepp inom historieforskningen, men få 

historiker har varit villiga att dra de fulla kunskapsteoretiska konsekvenserna av dem.  10

Teoretiska utgångspunkter 

Denna studies teoretiska utgångspunkter är hämtade från den amerikanske filosofen 

Richard Rorty (1931-2007), en av korrespondensteorins mest ihärdiga kritiker. Valet av 

Rorty kan tyckas oväntat då han knappt yttrat sig i historieteoretiska frågor. Jag menar 

dock att Rorty som få andra visat på de positiva implikationerna av att förkasta 

korrespondensteorin till förmån för en pragmatisk approach, som är tillämpbar även på 

historieämnet. Trots att han var en av 1900-talets mest inflytelserika och kontroversiella 

filosofer har Rorty fått mycket begränsad uppmärksamhet i Sverige.  Hans texter har inte 11

 Ibid., s. 119.9

 Ibid., s. 100.10

 Det enda av Rortys verk som i helhet översatts till svenska är Kontingens, ironi och solidaritet (1997). Därtill finns den 11

lilla skriften Hopp i stället för kunskap : tre föreläsningar om pragmatism (2003), som är en översättning av tre essäer ur 
Philosophy and social hope (London 1999) (fortsättningsvis PSH). Utöver detta har ett fåtal av Rortys essäer översatts i 
tidskrifter och antologier. I Filosofisk tidskrifts samlade utgivning finns bara en artikel som behandlar Rortys tänkande. På 
fem sidor skisserar Björn Östling ett porträtt av Rortys liv och filosofi. Många centrala begrepp och idéer utelämnas 
dock på grund av artikelns begränsade omfång. Se: Björn Östling, ”Richard Rortys pragmatism”, i Filosofisk tidskrift 3 
(2010). Även i Svante Nordins båda stora filosofihistoriska böcker finns Rorty representerad. I Filosofins historia : Det 
västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen (Lund 2003), avslutar Rorty översikten av 
filosofihistorien och Nordin antyder att han är den filosof som bäst beskriver den analytiska filosofins övergång till post-
analytisk. I Filosoferna : det västerländska tänkandet sedan år 1900 (Stockholm 2011), har texten om Rorty från den 
tidigare boken utvecklats och hans tänkande sätts i en vidare intellektuell kontext.
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heller nyttjats av historiker i någon större utsträckning.  Ett delsyfte med denna studie är 12

därför att undersöka hur Rortys tänkande kan aktualiseras i historieteoretiska 

sammanhang. Förhoppningen är att jag genom att angripa teoridebatterna i HT och 

Scandia med infallsvinklar inspirerade av Rorty dels ska kunna kasta nytt ljus på ett par 

problemområden, dels ska kunna skissera hur dessa kan kringgås med hjälp av Rorty. För 

att mina utgångspunkter ska bli tydligare behöver jag börja med att gå igenom ett par 

centrala aspekter av Rortys tänkande. 

 Studiens titel, ”Historia och det förflutnas spegel”, anspelar på Rortys mest kända 

verk, Philosophy and the Mirror of Nature (1979). Boken är en uppgörelse med vad Rorty 

kallar ”representationalismen”, den epistemologiska teori som går att spåra till Platon och 

bygger på idén om att kunskap är en fråga om korrekt avbildning (korrespondens). 

Avsikten med bokens titel är att betona den avgörande roll bilder och metaforer spelar för 

våra föreställningar om världen. ”The picture which holds traditional philosophy captive”, 

skriver Rorty, ”is that of the mind as a great mirror, containing various representations - 

some accurate, some not […] Whitout the notion of the mind as a mirror, the notion of 

knowledge as accuracy of representation would not have suggested itself.”  13

 Bilden av kunskap som avspegling medför enligt Rorty en rad motsatspar som det 

västerländska tänkandet kretsat kring, som sken - verklighet, medvetande - materia, 

objekt - subjekt och förnuft - känsla. När Rorty kallar sitt tänkande antidualistiskt är det 

för att visa på avståndstagande från dessa platonska dikotomier.  14

 Bortsett från antidualism och antirepresentationalism är även antifoundationalism 

och antiessensialism centralt för Rortys filosofi. Det sistnämnda avser förkastande av 

föreställningen att människor och objekt skulle ha en inneboende sann natur, ett sätt på 

 Ett undantag är dock Keith Jenkins, som använder Rorty för att motverka vad han uppfattar som en utbredd 12

teorilöshet bland historiker, samt för att beskriva den samtida intellektuella kultur som enligt Jenkins ger oss skäl att 
övergå till en postmodern historieskrivning. Se Keith Jenkins, On ”What is history?”: from Carr and Elton to Rorty and 
White (London 1995). Det bör dock framhållas att Rortys tänkande diskuterats en del i förhållande till filosofihistoria. Då 
ofta utifrån hans essä ”The historiography of philosophy: four genres”, i Philosophical papers. Vol. 3, Truth and progress 
(Cambridge 1998) (fortsättningsvis TP). Här finns även ett svenskt exempel att framhålla, då Rortys inställning till 
filosofihistorien berörs i Svante Nordin & Jonas Hansson (red.), Att skriva filosofihistoria. Det mest intressanta bruket av 
Rorty för historieteoretiska syften står dock David Harlan för i The degradation of American history. Mer om detta längre 
fram.

 Richard Rorty, Philosophy and the mirror of nature (30th anniversary ed.) (Princeton, N.J. 2009 [1979]) (fortsättningsvis 13

PMN), s. 12.

 Idem., ”Preface”, i PSH, s. xii.14
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vilka de är i-sig, som när de sammanfaller med våra beskrivningar av dem, hur de är för-

oss, leder till kunskap. Med antifoundationalism avses både avståndstagande från den 

kunskapsteoretiska foundationalismen och kritik av synen på filosofins viktigaste 

samhällsuppgift som vakthållare av kunskapens fundament. Det senare har enligt Rorty 

lett till att filosofer sedan 1600-talet framförallt ägnat sig åt att formulera hållbara teorier 

om representation.  15

 Rorty gläds dock åt att denna syn på filosofi under 1900-talet kommit att utmanas. 

Särskilt, menar han, av Ludwig Wittgenstein, John Dewey och Martin Heidegger. Hos 

dessa finner Rorty kritik av epistemologi och metafysik förenat med radikal historicism.  16

Dewey, Wittgenstein och Heidegger visar på att det inte finns några eviga filosofiska 

frågor, utan att alla försök att skapa fundament för exempelvis kunskap, språk eller etik är 

försök att föreviga en viss samtida social praktik eller ett samtida språkspel.  Själva 17

föreställningen om att det finns eviga filosofiska frågor med slutgiltiga svar borde 

förkastas, menar Rorty. Enligt hans synsätt har alla problem uppstått i sociala, kulturella 

och historiska kontexter. 

 I PMN visar Rorty på detta genom att idéhistoriskt belysa begreppen ”medvetande”, 

”kunskap” och ”filosofi”. Att bli varse om kontextbundenheten av filosofiska begrepp och 

problem får oss, enligt Rorty, att inse dess kontingens. Detta löser inte problemen, men 

kan hjälpa oss att upplösa dem. Historisering ger oss insikt om de språkspel inom vilka ett 

filosofiskt problem uppstått och därmed om att vi kan befria oss från problemet genom 

att ändra språkspelet. 

 Rorty exemplifierar detta genom att argumentera att filosofin efter 1600-talets 

”epistemologiska vändning” inte ersatte den skolastiska filosofin genom att lösa de 

problem denna ägnade sig åt, utan genom att förändra den filosofiska vokabulären. Detta 

medförde nya betraktelsesätt och genererade frågeställningar som ansågs angelägnare än 

 Idem., PMN, s. 3.15

 Historicism/historism betecknar hos Rorty ett antiessensialsitisk och historiserande perspektiv som förnekar att 16

exempelvis etik eller språk skulle ha eviga attribut. Historicismens kritiker menar gärna att denna ståndpunkt leder till 
relativism. När termen används i forskningsöversikten och undersökningen - då ofta med stavningen ”historism” - avser 
det dock inte samma sak, utan refererar då till den historiografiska tradition som etablerades i 1800-talets Tyskland med 
företrädare som Leopold von Ranke.

 Rorty, PMN, s. 5f, 9f.17
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skolastikernas.  Medan den cartesianska filosofin gjorde praktisk nytta för sin samtid har 18

denna vokabulär, enligt Rorty, blivit föråldrad. 1900-talets medvetandefilosofiska 

versioner av cartesianismen har exempelvis ingen som helst praktisk påverkan på 

människors liv, och en filosofisk vokabulär som möjliggör att dylika ovidkommande frågor 

formuleras bör förkastas.  Skälet till att vi bör ge upp den epistemologiska 19

korrespondensteorin är alltså inte att den bygger på missförstånd eller har misslyckats 

lösa vissa problem, utan att den förlorat sin vitalitet och praktiska nytta.  20

 Rorty riktar sin kritik främst mot den analytiska tradition inom vilken han själv är 

fostrad. Bland sina anglo-amerikanska kollegor finner han dock viktiga kritiker av det 

representationalistiska paradigmet. PMN är att betrakta som en sammanfattning och 

vidareutveckling av vad Rorty anser vara de viktigaste insikterna från post-analytiska 

filosofer som Wilfrid Sellars, Gilbert Ryle, Donald Davidson, Hilary Putnam och W.V.O. 

Quine. Dessutom kombinerar Rorty dessa med post-nietzscheanska tänkare som 

Heidegger, Jaques Derrida, Jürgen Habermas och Michel Foucault, samt med den 

amerikanska pragmatismen, vilket är den idétradition Rorty skriver in sig själv i.  21

 I PMN lyfter Rorty särskilt fram Sellars kritik av ”the myth of the given”, det vill säga 

föreställningen om att perception - det sinnligt ”givna” - skulle vara oberoende av de 

begrepp vi använder för att beskriva våra sinnesintryck. Sellars menar att detta inte är 

fallet och hävdar att all kunskap är språklig. Tankar och trosföreställningar uppstår inte 

isolerat i det mänskliga medvetandet, utan är beroende av språk och social interaktion.  22

Viktig är också Quines kritik av ”empirismens två dogmer”, företrädelsevis 

föreställningen om skillnaden mellan analytiska och syntetiska påståenden. Enligt denna 

måste vi skilja mellan påståenden av typen ”en ungkarl är ogift” och ”jorden är rund”. 

 Ibid., s. 59ff.18

 Ibid., s. 6.19

 Ibid., s. 112ff.20

 Pragmatismen var den viktigaste filosofiska idéströmningen i USA från slutet av 1800-talet fram till andra världskriget, 21

men föll sedan i glömska under ett par decennier. Det är knappast någon överdrift att påstå att Rorty är den tänkare 
som gjort den enskilt största insatsen för att återuppväcka intresset för pragmatismen. De pragmatiska filosofer han 
föredrar är William James och framförallt John Dewey. Rortys filosofiska gärning går i stora drag ut på att med hjälp av 
post-anayltiska och post-nietzscheanska filosofer revitalisera pragmatismen. Det sätt han gjort detta på har dock inte 
varit okontroversiellt. Ibland betecknas Rorty som ”neo-pragmatist” för att betona skillnaderna mellan hans tänkande 
och det tidiga pragmatisterna. 

 Rorty, PMN, s. 182. Sellars kallar detta för ”psykologisk nominalism”. Det kan betraktas som den analytiska filosofins 22

motsvarighet till socialkonstruktivism.
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Empirismen hävdar att det första påståendet med nödvändighet är sant i sig (a-priori), 

medan det senare påståendets sanningsvärde är beroende av yttre sakförhållanden och 

därmed kräver empirisk validering. Quine menar dock att denna dogm bygger på 

föreställningen att världen kan vara sann i sig, oberoende det mänskliga tänkandet, vilket 

vi måste förkasta. Våra beskrivningar av världen kan inte jämföras med världen själv, utan 

enbart mot andra språkliga utsagor. 

 Denna kritik vidareutvecklas av Davidson som identifierar vad han kallar 

”empirismens tredje dogm”, dualismens mellan den empiriska verkligheten och 

mänskliga begreppsscheman.  Vad Davidson identifierar är omöjligheten av att skilja 23

mellan empiri vi tillägnar oss genom sinnesdata och de språkliga begrepp vi använder för 

att beskriva detta. Det finns, med andra ord, ingen möjlighet att relatera människans 

begreppsscheman, eller ”vokabulärer”, som Rorty säger, till något neutralt utanför 

språket. Detta är också sammanbundet med ståndpunkten att det inte är möjligt att skilja 

mellan kunskapens objektiva och subjektiva element, det vill säga, vad i kunskapen som 

hämtas från den yttre världen och vad som är en mänsklig skapelse. 

 Utifrån dessa insikter formulerar Rorty en utförlig kritik av inte bara 

korrespondensteorin, utan epistemologi över huvud. För om vi inte har distinktioner, 

resonerar Rorty, 

between what is ’given’ and what is ’added by the mind,’ or that between the 
’contingent’ (because influenced by what is given) and the ’necessary’ (because 
entirely ’within’ the mind and under its control), then we will not know what would 
count as ’rational reconstruction’ of our knowledge. We will not know what 
epistemology’s goal och method would be.  24

Insikten om att all kunskap är språklig och att sanningsvärdet i språkliga utsagor enbart 

kan testas mot andra språkliga utsagor, men aldrig mot en yttre verklighet, gör att det blir 

meningslöst att tala om objektivitet och sanning, åtminstone i bemärkelsen av något 

ahistoriskt och utanför-mänskligt. Den cartesianska föreställningen om kunskap som 

 Ibid., s. 259-262.23

 Ibid., s. 169. Resonemanget ovan är att betrakta som en kort sammanfattning av det centrala fjärde kapitlet av PMN. 24

Även om Davidson inte figurerar i det kapitlet mer än i förbigående. Den roll Davidson spelar i PMN är över huvud 
relativt liten i jämförelse med hur central han blir för Rortys senare tänkande. Se särskilt del två av Philosophical papers. 
Vol. 1, Objectivity, relativism and truth (Cambridge 1991) (fortsättningsvis ORT).
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något uppståndet i människans medvetande måste därför överges för en syn på kunskap 

som en social praktik. Kunskap, i Rortys mening, är därför en fråga om intersubjektiv 

överenskommelse och följden av informerad argumentation och diskussion.  25

 Medan essensialister tenderar att betrakta språket som ett hinder för att nå fram till 

objektens verkliga (prelingvistiska) natur, anser Rorty att antiessensialismen omöjliggör 

att vissa traditionella filosofiska problem, som exempelvis motsättningen mellan sken och 

verklighet, formuleras. Dessutom är den lättare att kombinera med en darwinistisk 

världsbild.  Rorty menar att språket inte bör betraktas som ett medel för att korrekt 26

avbilda verkligheten, utan som ett verktyg för att praktiskt hantera den. 

 Centralt för Rortys pragmatiska kunskapssyn är uppfattningen om att forskningens 

utgångspunkt är kontingent och att det inte finns en evigt giltig vetenskaplig metod som 

garanterar att Sanningen nås. Pragmatismen medför att vi ger upp föreställningen om att 

vi kan finna den rätta tolkningen, för att istället tala om bra tolkningar för vissa syften. 

Det är utifrån syftet med en specifik undersökning vi bör välja vilken vokabulär vi 

använder. Istället för att se på forskning som en fråga om att ge eviga svar om hur världen 

är beskaffad bör vi betrakta det som inlägg i en ständigt pågående konversation om hur 

samhället kan utvecklas och förbättras. Forskning är inte ett sätt att representera 

verkligheten, utan ett sätt att använda den. 

 Viktigt är också, menar Rorty, att hjälpa samhället och enskilda individer att bryta sig 

loss från föråldrade och praktiskt meningslösa attityder och vokabulärer.  I en anspelning 27

på Thomas Kuhn talar Rorty om den sorts kunskap som skapar nya beskrivningar, 

metaforer och vokabulärer för ”abnormal discourse”, att skilja från den normala diskurs 

som arbetar inom vetenskapens vedertagna vokabulärer utan avsikt att förändra dessa.  28

 Rorty anser, som synes, inte att vetenskapen är neutral. Han menar att en pragmatist 

måste förkasta tudelningen av fakta och värde, vetenskap och etik, samt mellan 

deskriptiva och normativa utsagor. Inom kulturvetenskaperna är det av särskild vikt att 

 Idem., ”Solidarity or objectivity?”, i ORT, s. 21ff.25

 Idem., ”A world without substances or essences”, i PSH, s. 66.26

 Idem. Detta resonemang förs i del tre av PMN. Se även s. 11f.27

 Ibid., s. 358ff.28
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inte undandra sig etiska och politiska ställningstaganden, då detta skulle underminera 

forskningens relevans.  29

 Politik spelar en viktig roll i Rortys tänkande och liksom favoritfilosofen John Dewey 

är han övertygad liberal.  I den utopiska ”post-metafysiska kultur” Rorty skisserar 30

befolkas samhället av en figur han kallar ”den liberale ironikern”. Ironi avser i det här 

sammanhanget insikt om att ens egen vokabulär är en historisk konstruktion och om de 

egna försanthållandenas kontingens: 

I shall define an ’ironist’ as someone who fulfills three conditions: (1) She has 
radical and continuing doubts about the final vocabulary she currently uses, 
because she has been impressed by other vocabularies, vocabularies taken as 
final by people or books she has encountered; (2) she realizes that argument 
phrased in her present vocabulary can neither underwrite nor dissolve these 
doubts; (3) insofar as she philosophizes about her situation, she does not think 
that her vocabulary is closer to reality than others, that is in touch with a 
power not herself.  31

Rorty menar att insikten om omöjligheten av att kliva utanför språket medför att vi bör 

överge den vertikala sanningsmodell som präglat det västerländska tänkandet, enligt 

vilken sanning handlar om korrespondens med till exempel platonismens eviga idéer, 

Guds avsikter, eller naturen, för en horisontell sanningsmodell som sammankopplar det 

förflutna med våra utopiska framtidsvisioner.  Detta gör oss till historisister, 32

 Idem., ”De Man and the American cultural left”, i Philosophical papers. Vol. 2, Essays on Heidegger and others 29

(Cambridge 1991) (fortsättningsvis EHO), s. 138f.

 Rorty använder sig av Judith Shklars definition av liberal som en person som anser att grymhet är det värsta vi kan 30

göra oss skyldiga till. Se Contingency, irony, and solidarity (Cambridge 1989) (fortsättningsvis CIS), s. xv. Det bör nämnas 
att ”liberal” i en amerikansk kontext, som Rorty använder begreppet, betecknar progressiv, socialliberal vänsterpolitik. 
Rortys politiska idéer och syn på USA utvecklas i Acheiving our Country (Cambridge, Mass. 1998), där han försvarar en 
traditionell reformistisk, progressiv, patriotisk, utopisk och humanistiskt liberal vänsterpolitik mot vad han kallar ”den nya 
vänstern” eller ”kulturvänstern”. Denna nya vänster växte fram under 60-talet i samband med den växande kritiken mot 
Vietnamkriget och har, menar Rorty, varit framgångsrik och viktig för att lyfta frågor om homofobi, sexism och rasism, 
men har helt åsidosatt frågor om ekonomisk omfördelning. Ytterligare problem är att den nya vänstern lider av 
överdrivet teoretiserande, revolutionslusta, pessimism och hopplöshet. 

 Rorty, CIS, s. 73. ”Final vocabulary” innebär ungefär de begrepp som ligger en person närmast hjärtat och som 31

denne ser som centrala för sin självuppfattning. Det kan vara begrepp som exempelvis ”rättvisa”, ”kristendom”, 
”solidaritet” eller ”kapitalism”. I CIS är idén om en ”final vocabulary” återkommande, men spelar i övrigt ingen större 
roll i Rortys tänkande och är inte heller särskilt relevant i denna studie.

 Idem., ”Philosophy as a kind of writing: An essay on Derrida”, i Consequences of pragmatism: essays: 1972-1980 32

(Minneapolis 1982) (fortsättningsvis CP), s. 92. Se även ”Introduction: Pragmatism and philosophy”, i CP. Rorty beskriver 
där hur den empiriska positivismen under 1800-talet tog platonismens ställning, vilket innebar att sanning i allt större 
utsträckning kom att betraktas som korrespondens med naturen snarare än något utomvärldsligt. Den vertikala 
sanningsmodellen bestod, men man blickade neråt och inåt, snarare än uppåt.
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nominalister och antiessensialister. Insikterna om kontingensen i våra försanthållanden 

ska dock inte leda till att vi betraktar alla trosföreställningar som lika giltiga. Dessa bör 

värderas utifrån dess praktiska följder, vilka i sin tur enbart kan bedömas med hjälp av de 

vokabulärer vi socialiserats in i. Häri ligger ironin. 

 Idéerna diskuterade i det här avsnittet kommer att finnas med i bakgrunden av hela 

studien. Först i slutdiskussionen återkommer jag explicit till Rorty, då för att sätta hans 

tänkande i spel med de historieteoretiska debatter som avhandlas i undersökningen. Min 

hypotes är att många svenska historiker haft svårt att frigöra sig från den epistemologiska 

korrespondensteorin. Att använda Rortys tänkande som teoretisk ingång fokuserar 

studien kring denna kunskapsteoretiska problematik samt den vokabulär i form av 

motsatspar som absolut - relativ, objektiv - subjektiv, fakta - värde, fakta - språk, och 

begrepp som vetenskap och sanning, som hänger samman med det representationalistiska 

paradigmet. Förhoppningen är att kunna belysa detta genom att konfrontera den svenska 

historieteoretiska debatten med Rortys begreppsapparat. Att låta det teoretiska 

perspektivet inspireras av Rorty ger även kriterier för urval och skärper studien kring 

vissa frågeställningar, vilka nu ska presenteras närmare.  

Frågeställningar & disposition 

Syftet med föreliggande studie är dels att undersöka det senaste halvseklets 

historieteoretiska diskussioner i Sverige, dels att visa hur Richard Rortys tänkande kan 

aktualiseras i en historieteoretisk kontext. Undersökningen är indelad i tre kapitel som 

behandlar separata frågeställningar. 

 Det första kapitlet kretsar kring frågorna: Hur har begreppet ”teori” betraktats under 

den studerade tidsperioden? Vad har vinsterna och farorna med teoribruk ansetts vara? 

Hur har synen på relationen mellan teori och empiri förändrats? 

 Följande kapitel undersöker artikelförfattarnas kunskapsteoretiska ståndpunkter. 

Frågorna som behandlas är: Hur har artikelförfattarna resonerat om vetenskaplighet? Hur 

har de betraktat objektivitet, subjektivitet och relativism? Jag undersöker här vilken 

innebörd som lagts i begreppen, hur de kontrasterats mot varandra och hur ståndpunkter 

i dessa frågor påverkat ställningstaganden i andra närliggande historieteoretiska frågor. 
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Relaterat till detta är frågan huruvida det är möjligt för historikern att vara neutral, eller 

om historieskrivning alltid sker från ett visst perspektiv. Om så är fallet, bör historikern 

sträva efter att distansera sig från sina värderingar, eller kan hen tillåta sig att göra 

explicita politiska och etiska ställningstaganden? Ett begrepp som under det senaste 

kvartsseklet dyker upp i samband med att dessa frågor diskuteras är ”postmodernismen”. 

Vad har denna haft för inverkan på den svenska historieteoretiska debatten? 

 Undersökningens tredje och sista kapitel behandlar frågan: Vad är historie-

vetenskapens syften och mål? Här undersöker jag hur historiker under tidsperioden 

argumenterat för sitt ämnes värde och nytta. Bör historikern förbehållslöst berätta om det 

förflutna, så som det faktiskt var? Eller borde historieskrivningen framförallt stå i 

samhällets tjänst, och vad innebär då det? Kanske finns det andra värden historikern bör 

tjäna, i så fall vilka? 

 I en avslutande diskussion knyter jag samman resultaten från undersökningen och 

identifierar utifrån detta ett par problemområden. Med dessa i åtanke tar jag mig an 

studiens andra syfte: att utifrån de frågor jag avhandlat i undersökningsdelen aktualisera 

de historieteoretiska möjligheterna av Rortys tänkande. Jag argumenterar här för att 

Rortys pragmatism möjliggör en väg ur många av de problem som uppkommer i den 

svenska historieteoretiska debatten och skisserar hur historikers vokabulär och 

kunskapssyn kan förändras till det bättre med hjälp av Rorty. Med Rorty kan vi förkasta 

den problematiska epistemologiska korrespondensteorin och med den förknippade 

begreppspar, samtidigt som vi ges nya begrepp och perspektiv att hjälpa oss bättre 

anpassa historieskrivningen till samtidens utmaningar. 

Material: urval & avgränsningar 

Undersökningens empiriska material består av ett urval av texter från de två svenska 

fackhistoriska tidskrifterna, Historisk tidskrift (HT) och Scandia från år 1965 till idag. Valet 

av 1965 som startår är baserat på att det brukar utpekas som året då historieteori på allvar 

började diskuteras i Sverige.  Jag har använt mig av uppsatser, översikter (artiklar som 33

exempelvis introducerar en tänkare, teori eller metod) och debattartiklar ur tidskrifterna, 

 Jmf. n5. Detta förtydligas även i forskningsöversikten.33
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men har - med få undantag - uteslutit recensioner.  Tidskrifterna utkommer i 34

normalfallet med fyra respektive två nummer per år.  35

 En studie som önskar en mer heltäckande bild av den svenska historieteoretiska 

debatten skulle även kunna inkludera artiklar från andra tidskrifter, exempelvis Häften för 

kritiska studier, som är en av de tidskrifter artiklarna jag studerat oftast refererar till. Även 

teori- och metodböcker samt avhandlingar, som ofta har omfattande teoretiska 

diskussioner, kunde ha inkluderas. För att inte tala om hur intressant det hade varit att 

sätta den svenska teoriutvecklingen i en internationell kontext. 

 Att detta material uteslutits har att göra med de nödvändiga begränsningar som 

måste göras inom ramen för en masteruppsats. Men det bör även tilläggas att 

historiografiska studier av avhandlingar och historievetenskapliga teori- och metodböcker 

gjorts tidigare.  Dessutom är det anmärkningsvärt att ingen ordentlig studie tycks ha 36

gjorts av den svenska historievetenskapens centrala debattforum, HT och Scandia, vilket i 

sig motiverar en undersökning av detta slag.  

 Eftersom studien inkluderar en stor mängd artiklar har jag behövt utesluta andra 

arbeten av artikelförfattarna, som kanske bättre hade kunnat representera deras åsikter. 

Inte heller har jag spekulerat i deras intentioner eller motiv med att skriva artiklarna. I 

vissa fall hade det varit klargörande att sätta in idéströmningar som exempelvis 

positivismen, marxismen eller postmodernismen, som alla förekommer i artiklarna, i en 

bredare idéhistorisk kontext. Av utrymmesskäl har detta dock inte varit möjligt. Vinsten 

med dessa avgränsningar är att jag istället kunnat studera utvecklingen under en längre 

tidsperiod. 

 Förhoppningsvis kan min studie av tidskrifterna komplettera tidigare forskning och 

bidra till att ge en mer heltäckande bild av hur den historieteoretiska debatten i Sverige 

 Med detta inte sagt att recensioner är ointressanta ur teorisynpunkt, vilket Cecilia Trenter, som jag återkommer till, 34

visar i Granskningens Retorik. Däremot är recensioner ofta mycket kortfattade och koncentrerade kring enskilda verk 
och diskuterar sällan teori i mer allmän bemärkelse. Dessutom hade arbetet att gå igenom den enorma mängd av 
recensioner som skrivits i de båda tidskrifterna under de senaste femtio åren inte varit möjligt inom ramen för en 
masteruppsats.

 I äldre nummer av HT som finns att tillgå är tidskriftens fyra nummer per år samlade i årsböcker där numren inte 35

avgränsats. Det har därför för många av artiklarna inte varit möjligt att i noter och bibliografi ange vilket nummer de är 
hämtade ur. För att vara konsekvent har jag därför enbart angivit vilket år en artikel är tagen från och i bibliografin 
angett mellan vilka sidor i årsboken artiklarna återfinns.

 Ett urval av dessa diskuteras i kommande forskningsöversikt.36
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utvecklats, samt identifiera ett par problemområden i behov av fortsatt debatt. Det ska 

dock poängteras att det inte är min avsikt att behandla samtliga teoridiskussioner i 

tidskrifterna under de senaste femtio åren. Frågeställningarna har tillkommit genom att 

undersöka gemensamma beröringspunkter mellan tidskriftsartiklarna och Rortys böcker 

och essäer för att säkerställa att dessa två sjok av texter kan läsas mot varandra. Detta 

tillvägagångssätt medför i sin tur att vissa teoretiska frågor, till exempel om de historiska 

förklaringarnas natur; förhållandet mellan förklaring och förståelse; struktur och aktör; 

samt analys och syntes förbises, trots att de återkommande diskuteras i tidskrifterna. 

Detta urval är gjort efter en metod inspirerad av just Rorty. 

Tillvägagångssätt 

Enligt Rortys pragmatiska synsätt är det mindre intressant vad som faktiskt har hänt i 

historien än vad vi kan få ut av det. Historiska narrativ skrivs alltid med vissa syften, 

explicita eller ej. Vad som borde debatteras är vilka syften vi bör ha med forskningen och 

huruvida våra historiska narrativ tjänar dessa, snarare än att diskutera huruvida en 

historisk framställning korrekt avbildar den historiska verkligheten. 

 Eftersom Rorty är av uppfattningen att det är omöjligt att närma sig ett studieobjekt 

utan någon slags förförståelse och att inget studieobjekt kan relateras till något utanför 

och oberoende av språket, menar han att all förståelse är kontextberoende, men förkastar 

föreställningen att det skulle finnas på förhand priviligierade kontexter. Antalet kontexter 

är oändligt och vi bör därför nyttja den kontext som bäst tjänar våra syften.  37

 Följden av detta är att Rorty inte ser någon poäng i att skilja mellan att tolka - 

förstått som en metod ämnad att utröna en texts mening - och att använda texter. För en 

pragmatist är det alltid en fråga om användning.  Rorty menar att vi bör tala om textbruk 38

i termer av ”ombeskrivning” och ”rekontextualisering,” för att betona att det sätt vi har 

valt att närma oss ett visst studieobjekt bara är ett av alla möjliga. I och med att antalet 

möjliga kontexter och beskrivningar är obegränsat och det faktum att allt kan framställas 

 Rorty, ”Inquiry as recontextualization”, i ORT, s. 96ff, 110.37

 Rorty, ”The pragmatist’s progress: Umberto Eco on interpretation”, i PSH, s. 134. Denna essä, essän refererad i 38

föregående not, samt ”Nineteenth-century idealism and twentieth-century textualism”, i CP beskriver bäst Rortys 
metod.
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som bra, dåligt, nyttigt eller oviktigt genom ombeskrivning gör dikotomin fakta - värde 

meningslös. Forskning är därför med nödvändighet sammanbundet med etiska och 

politiska ställningstaganden.  39

 David Harlan menar att Rortys texter i sig är inspirerande exempel på 

historieskrivning. Exempelvis beskriver han Philosophy and the Mirror of Nature som ”a 

history of the problem of representation in Western art and philosophy from the 

seventeenth century to the present”.  Rorty filosofiska projekt var, enligt Harlan, 40

to read German ’philosophers of being’ like Nietzsche and Heidegger, French 
poststructuralists like Foucault and Derrida, and American antirepresentation-
alists like Wilfrid Sellars, W.V.O. Quine, and Donald Davidson as if they had all 
been talking to one another in a single unbroken conversation. In other words - 
and this is central to an understanding of what he has to offer us historians - 
Rorty simply arranged his favourite thinkers in such a way that they seemed to 
constitute a distinctive and continuous intellectual tradition.  41

Rorty närmar sig inte en tänkare med avsikten att utveckla en fullständig förståelse för 

dennes liv och verk, utan för att inspireras att tänka i nya banor. Hans 

rekontextualiseringar består av försök att sätta olika texter och tänkare i spel med 

varandra för att kasta nytt ljus på nuet och skapa alternativa narrativ, inte för att förklara 

texters mening eller idéers uppkomst, menar Harlan.  Rorty sammanfattar detta 42

tillvägagångssätt enligt följande: 

The critic asks neither the author nor the text about their intentions but simply 
beats the text into a shape which will serve his own purpose. He makes the 
text refer to whatever is relevant to that purpose. He does this by imposing a 
vocabulary […] on the text which may have nothing to do with any vocabulary 
used in the text or by its author, and seeing what happens.  43

Rorty ser inget egenvärde i att försöka utröna vad en text egentligen handlar om, vilket ofta 

är fallet när kontexter skapas utifrån texter som ligger nära studieobjektet; en författares 

 Rorty, CIS, s. 7ff. 39

 David Harlan, The degradation of American history, (Chicago, Ill. 1997), s. 147.40

 Ibid., s. 135.41

 Ibid., s. 154.42

 Rorty, ”Nineteenth-century idealism and twentieth-century textualism”, i CP, s. 151.43
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enskilda verk läses exempelvis mot dennes övriga produktion, verk det influerats av, samt 

mot texter skrivna av andra samtida intellektuella. Huruvida en studie är framgångsrik 

eller inte bör bedömas utifrån dess produktivitet och kreativitet, snarare än utifrån 

kriterier som ”mening” eller ”sanning”. Rortys rekommendation, att värdesätta 

experimentlusta och kombinera olika texter på oväntade sätt i hopp om att det ska ge 

intressanta resultat, är att betrakta som utgångspunkter att inspireras av, snarare än en 

strikt metod. För min egen studie har detta inneburit att jag kombinerar två sjok av texter 

som till synes inte har något med varandra att göra - Rortys och den svenska 

historieteoretiska diskussionen - för att undersöka hur denna kombination kan öppna upp 

för nya perspektiv på den historieteoretiska debatten. 

 Att konfrontera den svenska historieteoretiska diskussionen med Rortys tänkande 

har även en sorterande och organiserande effekt. Som beskrivits ovan har jag valt att 

behandla frågor ur tidskrifterna som på något sätt har en beröringspunkt med områden 

Rorty ägnat sig åt. Rorty kommer dock inte att figurera explicit i undersökningsdelen av 

uppsatsen. Där kommer jag istället att fokusera på hur de valda frågorna diskuterats och 

hur inställningen till dem förändrats över tid i tidskriftsartiklarna. 

 En sådan undersökning skulle givetvis kunna vara intressant i sig genom att ge 

perspektiv på den historieteoretiska diskussionen under de senaste decennierna. I 

rortyansk anda menar jag dock att en idéhistorisk studie inte bör stanna där. Syftet med 

att studera det förflutna bör vara att använda resultaten för att blicka framåt och förändra 

något. Detta försöker jag göra i min slutdiskussion genom att angripa de frågor jag 

avhandlat i undersökningen med hjälp av Rortys tänkande. Resultatet från 

undersökningen kommer därför att utgöra en reflektionsbakgrund för att aktualisera de 

historieteoretiska användningsområdena av Rortys pragmatism. Detta sker utan hänsyn 

till den kontext idéerna formulerades i, då avsikten med slutdiskussionen är att inverka i 

en dagsaktuell debatt om historieämnets särart, kunskapssyn och syften. 

 En studie inspirerad av Rorty bör betrakta sig själv som ett inlägg i en ständigt 

pågående konversation som syftar till att öppna upp för nya perspektiv och infallsvinklar, 

snarare än ett försök att erbjuda slutgiltiga svar. Det är därför inte menat som att Rorty 

ska fungera som ett slags ”facit” på den svenska debatten. Min förhoppning är att genom 
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att sätta den svenska historieteoretiska debatten i spel med Rortys tänkande kunna skapa 

en ombeskrivning av de diskuterade frågorna som framställer dem i nytt ljus och 

inspirerar till fortsatt historieteoretisk debatt.  

Forskningsöversikt 

I idéhistorikern Svante Nordins Humaniora i Sverige: Framväxt, gulålder, kris beskrivs 

historievetenskapens förändring över tid vid sida av de andra humanistiska ämnena. 

Nordins bok är polemisk och snarare att betrakta som ett inlägg i debatten om vad 

humanistiska studier bör syfta till, än en saklig framställning. Intressant att notera är att 

tidsperioden för min egen studie, från 60-talets mitt fram till idag, av Nordin beskrivs 

som en period av kristillstånd. Skulden till krisen bärs, menar Nordin, främst av 68-

vänstern och postmodernistisk teoribildning.  Speciellt skadlig sägs antologin Humaniora 44

på undantag ha varit. I den anförde bland annat Nordins kollega Sven-Eric Liedman en 

emancipatorisk historieforskning och argumenterade mot vad han ansåg var en rådande 

teorilöshet inom svensk humaniora.  Antologin och i synnerhet Liedmans text är värda 45

att nämna då de vid flera tillfällen refereras av artiklarna i min egen studie. 

 Nordin talar om humanioras tillstånd som en kris i två bemärkelser. Främst är det 

en identitetskris, en villrådighet i fråga om vad humanistisk forskning går ut 
på, vilka metoder den bör använda, vad den kan och bör åstadkomma, vilken 
relation (om någon) den har till verkligheten. Men ur identitetskrisen följer en 
legitimationskris. Hämtar humaniora sin legitimitet ur att de bevarar kulturen? 
Eller att de underminerar den? Sysslar humanisterna med vetenskap? Eller 
med att föra krig mot vetenskapen?  46

Nordin menar att legitimationskrisen är en följd av ökad okritiskhet, politisering och 

känslostyrning på bekostnad av rationell argumentation. Identitetskrisen sägs bero bland 

annat på avståndstagande från bildningsideal och humanism. Vilka den postmoderna 68-

västern, enligt Nordin, betraktade som borgerliga och opolitiska. Bidragande orsaker sägs 

 Svante Nordin, Humaniora i Sverige: framväxt, guldålder, kris (Stockholm 2008), s. 141-155. Utvecklingen inom 44

historieämnet beskrivs främst på s. 207-221. 

 Ibid., s. 169-173.45

 Ibid., s. 286.46
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även vara anti-positivism och anti-historism. Uppfattningar som dessa har, menar Nordin, 

lett till att humaniora blivit såväl ohistoriskt som ovetenskapligt. I en tillspetsad 

formuleringen heter det: ”Humanisterna svävar på målet. Söker de sanningen? Eller 

berättar de helt enkelt berättelser?”  47

 Många av dessa frågor tangeras av min undersökning, som förhoppningsvis kan ge 

en mer balanserad bild av det tillstånd Nordin skildrar. För även om Nordins bok är en 

lärd och tänkvärd genomgång av svensk humaniora, som visar på behovet av fortsatt 

reflektion och debatt kring hur humanvetenskaplig forskning bör bedrivas, ger den en 

ganska onyanserad bild av den svenska teoridebatten under det senaste halvseklet. 

 En bättre bild av teorins roll i svensk historieskrivning ges av Rolf Torstendahl i den  

översiktliga artikel ”Thirty-five years of theories in history: social science theories and 

philosophy of history in the Scandinavian debate”. Den stora förändringen under 60-talet 

var, enligt Torstendahl, att historiker började använda sig av samhällsvetenskapliga 

teorier.  Han menar att den marxistiska historiematerialismen hade en stark ställning i 48

Norden, precis som i övriga Europa, fram till 80-talets mitt. Denna var dock 

mångfacetterad och innefattade en mängd teorier - om klass, alienation, produktion, 

historiens drivkraft etc. - som historikern kunde tolka och kombinera efter eget tycke och 

behov.  Marxismens stora inflytande medförde att det blev ett måste för historiker, 49

marxister eller ej, att förhålla sig till teoretiska frågor. 

 Torstendahl menar att perioden även utmärks av ett växande intresse för 

kvinnohistoria. Under 70- och 80-talet främst genom att kvinnor lyfts fram i den 

mansdominerade historien för att korrigera perspektiven.  Mot slutet av 80-talet 50

fördjupas det feministiska perspektivet ytterligare genom att genusteori börjar tillämpas 

inom den nordiska historieskrivningen. Ett annat område som fått ökat intresse, enligt 

Torstendahl, är historiografin. Vad gäller historiefilosofin, som internationellt 

uppmärksammades efter Hayden Whites Metahistory, har intresset i Sverige varit ljumt, 

även om det tycks tillta runt millenieskiftet.  Intresset för teori, både i form av 51

 Ibid., s. 275.47

 Torstendahl, ”Thirty-five years of theories … ”, s. 10.48

 Ibid., s. 16f.49

 Ibid., s. 22.50

 Ibid., s. 23.51
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historiefilosofi och samhällsvetenskapliga teorier, ökar bland nordiska historiker och 

Torstendahl menar att historievetenskapen runt år 2000 kännetecknas av teoretisk och 

metodisk mångfald.  52

 Torstendahls artikel behandlar mestadels metodböcker, medan tidskriftsartiklar i 

stort sett lämnas utanför studien, bortsett från en kort jämförelse. Torstendahl skriver att 

han finner en kontinuitet i de problem som diskuterats i HT från 1970 till millenieskiftet:  

Going back to the 1970 volume of the Swedish Historisk tidskrift, I have been 
struck by the sense of continuity. Most of the articles treat subjects that might 
be the objects of investigation today or develop themes of a general nature, 
which are equally topical today as they were then. This is astonishing[.]  53

Denna iakttagelse ligger till grund för Torstendahls tes att förändring i historie-

skrivningen inte bör beskrivas i termer av ”vetenskapliga revolutioner”, utan som 

gradvisa förskjutningar av intressen.  Underlaget för jämförelsen är, som synes, i minsta 54

laget. En rimlig invändning mot Torstendahls tes är även att fråga sig om inte 

förändringen framstått som mycket större om jämförelsen även gjorts med ett nummer av 

Historisk tidskrift något år innan 1965, då teoridebatten tilltog, eller varför inte med ett 

nummer av Scandia? 

 Även Cecilia Trenter väljer 1965 som startår för sin avhandling Granskningens Retorik, 

som studerar recensioner i svenska, norska och danska Historisk tidskrift. Eftersom Trenter 

studerar den del av HT som lämnas utanför min egen studie utgör hennes avhandling ett 

intressant jämförelseobjekt. Studien sträcker sig fram till 1990 och undersöker 

recensenternas ”kognitiva identitet” utifrån de minimikrav och optimumnormer som  

Trenter menar etableras i historikernas offentliga granskning av varandras verk. Jag ska 

här nöja mig med att sammanfatta hur förändringen i svenska HT under perioden 

beskrivs. 

 Politisk historia var det dominerade forskningsområdet fram till 60-talet, men under 

det följande decenniet växte intresset för socialhistoria. Detta, menar Trenter, medförde 

 Ibid., s. 25.52

 Ibid., s. 2.53

 Ibid. ”Vetenskapliga revolutioner” anspelar på Thomas Kuhns paradigmteori vars tillämpbarhet på historia 54

debatterades i Scandia under 70-talet. Mer om detta i kapitel två.
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ett tilltagande teoriintresse som syns genom att teorier explicit efterfrågas och beröms i 

recensionerna.  Recensenterna anser att teorin avgör empirins relevans genom en 55

sorterande funktion: ”Utöver att fungera som modell och system, inom vilka empiriska 

iakttagelser och frågeställningar placeras, ska teori vara frågegenererande och relevans-

givande för tolkningarna av resultaten.”  56

 Medan 70-talet präglades av samhällsvetenskapligt strukturinriktade systemteorier 

innebar 80-talet en vändning mot kulturhistorisk forskning och med ett tydligare fokus på 

historiens aktörer.  Dessutom blev det vanligare att kombinera flera teorier. Innebörden 57

av teoretisering försköts från att ses som ett övergripande system till att betraktas som ett 

perspektiv. Detta innebär att recensenterna i större utsträckning diskuterade valet av teori 

i förhållande till andra möjliga teorier, snarare än att testa hållbarheten i det teoretiska 

systemet, som var vanligt under 70-talet.  58

 Trenter menar att 60- och 70-talets radikalism medförde nya infallsvinklar och bands 

samman med både samhällskritik och inomvetenskaplig disciplinkritik.  I recensionerna 59

flyttades fokus från relationen mellan metod och källor till att inbegripa historiesyn och 

teoretiska perspektiv. Detta blev än tydligare under 80-talet, då vetenskapsbegreppet i 

högre grad kom att innefatta problemformulering och teorianvändning.  Trenter 60

beskriver det som att teoretisk nyorientering under 80-talet betraktas som ett resultat i 

sig, även om vissa recensenter menar att teorin tillåts styra över empirin i för stor 

utsträckning.  61

 Tidsperioden för Trenters studie innefattar organisatoriska och innehållsliga 

förändringar av historievetenskapen. Forskningen kollektiviseras och specialiseras 

samtidigt som forskningsutbildningen förändras. Teori- och metodintresset fördjupas och 

ett större intresse riktas mot grupper som tidigare exkluderats ur historieskrivningen. 

Trenter menar att historieforskningen i Sverige internationellt sett är ”extremt orienterad 

 Trenter, Granskningens retorik, s. 102f.55

 Ibid., s. 104.56

 Ibid., s. 79.57

 Ibid., s. 108.58

 Ibid., s. 201.59

 Ibid., s. 163.60

 Ibid., s. 105f.61

�23



 

mot samhällsvetenskapen.”  Hon beskriver det som att svenska humanister har 62

eftersträvat ett nyttoideal för att få samma status som samhällsvetenskaperna. Särskilt 

tydligt framstår behovet av att anföra historiens nytta under 80-talet, vilket hänger 

samman med ett växande historieintresse hos allmänheten.  Över huvud visar Trenters 63

studie, liksom Torstendahls artikel, på en tilltagande teoretisk pluralism inom 

historieskrivningen sedan 1965. 

 Torstendahls och Trenters texter ger en god överblick av teoriutvecklingen i Sverige 

och jämför med densamma i Danmark och Norge, men behandlar relativt korta 

tidsperioder. Den bästa överblicken av den svenska historievetenskapens syn på 

vetenskaplighet samt teori- och metodfrågor ges i antologin Historieskrivningen i Sverige. 

 I denna görs inledningsvis en distinktion mellan den moderna historikern som en 

”analyserande, objektiv, vetenskaplig, metodisk och kritisk” forskare och de ”historie-

skrivare”, som före ämnets professionalisering under 1800-talet, ägnade sig åt att skriva 

berättelser om det förflutna.  Till skillnad mot den moderna källkritiske historikern, för 64

vilken sanningen om det förflutna sägs ha egenvärde, närmade sig historieskrivarna sitt 

ämne av praktiska och retoriska skäl. Mot slutet av boken, när vi närmar oss dagens 

tillstånd, påstås denna tudelning ha luckrats upp i och med att historikerns förhållande 

till begrepp som sanning och objektivitet komplicerats, samtidigt som historie-

skrivningens narrativa sida och dess släktskap med skönlitteratur framhävts.  Detta är 65

frågor som debatteras i både HT och Scandia och spelar en central roll i min undersökning. 

 Antologin ger en god introduktion till den svenska historiografin från 

”historieskrivarna” via Erik Gustaf Geijer, Harald Hjärne, Lauritz Weibull och deras 

respektive elever till de senaste decenniernas pluralistiska förhållningssätt i fråga om 

ämnesval, metod och teori. Klas Åmark, som behandlar tiden från 1965 till 80-talets slut, 

menar att 60-talet innebar att historieforskningen blev mer problemstyrd och utvecklade 

 Ibid., s. 69.62

 Ibid., s. 198.63

 Bo Lindberg, ”Ära och nytta: Historia och historieskrivning i det tidigmoderna Sverige”, i Historieskrivningen i 64

Sverige, s. 9.

 Eva Österberg, ”Kultur, genus och samtiden : Svensk historieforskning från senare delen av 1980-talet till 2010”, i 65

Historieskrivningen i Sverige, s. 173.
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en funktionalistisk syn på källkritik.  Invändningarna mot teoretisering under perioden 66

består, enligt Åmark, främst av kritik mot det krångliga språkbruk detta medför, vilket 

sägs fjärma historikern från allmänheten, samt en bristande integration mellan teori och 

empiri.  67

 Åmark menar att perioden inte utforskats historiografiskt i någon större 

utsträckning.  Detsamma kan sägas om den efterföljande perioden, från 80-talets slut till 68

idag, som i antologin behandlas av Eva Österberg. Österberg menar att historie-

vetenskapen sedan 80-talet fått allt större humanistisk prägel, jämfört med den 

samhällsvetenskapligt betonade strukturforskningen under 60- och 70-talen. Ämnes-

mässigt har kulturhistoria, historiebruksforskning och samtidshistoria blivit populära, 

samtidigt som postkoloniala perspektiv och genusteori inspirerat. Dessutom sägs 

perioden ha präglats av den språkliga och kulturella vändningen, som varit en följd av 

postmodernismens ”utmaning”. Att denna teoribildning varit kontroversiell bland 

svenska historiker har, enligt Österberg, att göra med att postmodernismen förknippas 

med långtgående relativism.   69

 Teoridiskussioner bland svenska historiker beskrivs även i ett par artiklar ur de 

studerade tidskrifterna.  Exempelvis beskriver Lars Niléhn debatten under 60-talet. Han 70

menar att denna främst handlade om de historiska förklaringarnas natur och om 

förhållandet mellan historia och samhällsvetenskap.  Niléhn skriver att intresset för 71

 Klas Åmark, ”Teoriernas intåg i svensk historieforskning”, i Historieskrivningen i Sverige, s. 140f. Med funktionalistisk 66

källkritik menas att källorna värderas utifrån vilka frågor de används till att besvara. Detta problematiserar den tidigare 
vanliga tudelningen mellan kvarlevor och berättande källor.

 Ibid., s. 170.67

 Ibid., Ett bidrag är dock en text av Åmark själv, ”Några drag i den svenska historieforskningens utveckling under 68

1960- och 70-talen”, i Klas Åmark (red.), Teori- och metodproblem i modern svensk historieforskning: en antologi  
(Stockholm 1981). Texten tangerar mycket av vad Åmark beskriver sin senare artiklar, men lägger tydligare 
tyngdpunkten på förändringen av historievetenskapens ekonomiska resurser, humankapital och organisatoriska 
förhållanden. I en annan antologitext på samma tema och tidsperiod, publicerad året efter, fokuserar Åmark på de 
teoretiska förändringarna. Detta överensstämmer dock i väsentliga drag med beskrivningen i ovan diskuterade artikel. 
Se “Teoriernas intåg i historievetenskapen”, i Birgitta Odén & Göran Behre (red.), Historievetenskap och historiedidaktik 
(Lund 1982).

 Österberg, ”Kultur, genus och samtiden … ”, i Historieskrivningen i Sverige, s. 178ff.69

 Förutom artiklarna jag behandlar, se Herman Schück, ”’Centralorgan för den svenska historiska forskningen’: Historisk 70

tidskrift från sekelskiftet till 1960-talets början”, HT, s. 92-139 (1980) som bland annat beskriver hur 50-talet präglades 
av en kris som fick sin upplösning i att den historisk-kritiska skolan blev den dominerande skolbildningen; även Erik 
Lönnroth, ”Svensk historieskrivning under 1900-talet”, HT, s. 304-313 (1998); Birgitta Odén, ”Metodologisk meny”, HT 
s. 3-23 (1997) för en betraktelse av hur metodböcker i svensk historia har förändrats över tid; och Erik Wångmar, 
”Historia - ett ämne för arkivnötare?”, Scandia 77:2 (2011) för en undersökning av hur förhållandet till arkivmaterial i 
historiska doktorsavhandlingar förändrats mellan åren 1969 och 2009.

 Niléhn, ”Minervas Uggla”, s. 238.71
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marxism och strukturalism tilltog mot 60-talets slut, samtidigt som forskningen i större 

utsträckning relaterades till samhällets behov och intressen. Medvetenhet kring 

vetenskapsteoretisk problematik och historikernas självreflektion sägs ha ökat under 

decenniet.  72

 I en artikel som behandlar teoridebatten under 90-talet ges en betydligt dystrare 

bild. Peter Aronsson pekar ut några av de områden som debatterades, exempelvis 

postmodernism, relationen aktör - struktur, och historisk antropologi, men menar att 

debattinläggen var få och diskussionen undermålig. Han gör även observationen att 

debatten domineras av män,  vilket stämmer för hela min undersökningsperiod, även om 73

balansen utjämnas något från slutet av 90-talet. Aronsson avslutar sin artikel med att 

peka ut ett par frågor han anser att svenska historiker borde debattera, bland annat 

gällande ämnets vetenskaplighet och syften, som kommer att beröras i denna studie.  74

 Ibid., s. 235.72

 Peter Aronsson, ”En lomhörd dialog? Den historievetenskapliga debatten på 1990-talet”, HT (1998), s. 66.73

 Ibid., s. 72.74
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II. Undersökning 
1. Teoriernas roll i historieforskningen 

Konflikten mellan teori & empiri 

Som påpekats i inledningsdelen är en av de bidragande orsakerna till att 1965 brukar 

pekas ut som startåret för den historieteoretiska debatten i Sverige Stefan Björklunds 

artikel ”Dikt och vetande i historieskrivningen”. Björklund delade visserligen den 

empiristiska uppfattningen om att historiska framställningar enbart bör bygga på det 

”erfarenhetsmässigt påvisbara”,  som intagit en dominerande ställning inom 75

historieämnet under 1900-talets första hälft på den idealistiska historieskrivningens 

bekostnad. Samtidigt vände sig Björklund mot vad han uppfattade som innebörden i 

Rankes uttalande om att historia går ut på att ta reda på ”wie es eigentlich gewesen” - att 

förutsättningslöst närma sig materialet för att fastslå historiska fakta.  76

 Björklund menade att hypoteser var nödvändiga för historieforskningen, men att 

dessa sällan gjordes explicita. Han efterlyste därför tydligare hypotesprövning och att 

historiska påståenden som inte kunde varken verifieras eller falsifieras uteslöts ur 

analysen.  Över huvud ansåg Björklund historievetenskapen vara i behov av ett 77

”vetenskapsteoretiskt uppvaknande” och argumenterade även för behovet av tydligare 

begreppsdefinitioner.  Han menade även att den ”positivistiska historieforskning” han 78

anförde skulle knyta an mer till samhällsvetenskaperna.  I detta fick han medhåll från 79

Birgitta Odén, även om hon inte delade Björklunds uppfattning om att historiker, likt 

samhällsvetare, borde ägna sig åt att söka lagbundenheter snarare än att förklara enskilda 

händelser.  Samhällsvetenskapliga teorier kunde däremot, ansåg Odén, användas för att 80

utveckla förklaringsmodeller som ”komplement till de vagt specificerade, erfarenhets-

 Stefan Björklund, ”Dikt och vetande i historieskrivningen”, Scandia 31:2 (1965), s. 196.75

 Ibid., s. 222f.76

 Ibid., s. 209.77

 Ibid., s. 191.78

 Ibid., s. 225.79

 Birgitta Odén, ”Clio mellan stolarna”, HT (1968), s. 195f. Frågan om förhållandet mellan historia och 80

samhällsvetenskap gällande beroende av lagar och möjligheten för historikern att förklara enskilda händelser 
diskuterades även av Stefan Björklund, Lennart Nordenfelt och Rolf Torstendahl, ”Historia som vetenskap? Några 
diskussionsinlägg, HT, s. 371-390 (1967). Denna diskussion utgår från den sistnämndes bok Introduktion till 
historieforskningen: Historia som vetenskap, som även behandlas i Odéns artikel.
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mässigt belagda ’händelsemönster’, som spelar så stor roll för förklaringarna i den 

historiska forskningsprocessen.”  Odéns artikel var en argumentation för behovet av 81

teori- och metodutveckling inom historieforskningen. Dessutom efterlyste hon tydligare 

redovisning av forskarens egna ståndpunkter. 

 Ytterligare argument för behovet av metodutveckling och teoretisering inom 

historieforskningen framfördes i slutet av 60-talet av Jörgen Weibull. Han ansåg att den 

stora mängd tillgängliga källor, inte minst för samtidshistorikern, aktualiserade problem 

gällande urval och systematisering, vilka framstod som viktigare än traditionell 

källkritik.  Även han påpekade att historiker ofta gör teoretiska val i sina analyser, men 82

utan att explicit motivera dessa, vilket han ansåg vara en brist.  83

 Weibull framhöll möjligheten att två lika goda historiska studier med samma 

material kan leda till helt olika resultat,  vilket tycks visa på att det historiska materialet 84

inte talar för sig själv, utan att framställningen är tolkningsberoende. Weibull menade 

dock inte, likt Björklund, att tillämpning av särskilda teorier skulle lösa problemet med 

urval och systematisering. Istället menade han att historikern kunde övervinna problemet 

med hjälp av större mängder data. Dessa skulle behandlas med kvantitativa metoder och 

genom att historikern fick ”biträdeshjälp” för att ta sig an det omfattande källmaterialet.  85

Artikeln är ett exempel på en stigande grad av teoretisk medvetenhet, samtidigt som 

Weibull håller fast vid tanken på att det empiriska materialet ska styra analysen, snarare 

än exempelvis samhällsvetenskapliga teorier. Teoretiserande tycks i Weibulls artikel 

främst beteckna medvetenhet om den egna forskningens begränsningar och val. Vid 60-

talets mitt synes detta vara en vanlig synpunkt. 

 Om de artiklar från 60-talets andra hälft, som diskuterats ovan, visar på växande 

teoretisk medvetenhet bland svenska historiker är de ändå förenliga med en empiriskt 

styrd historieforskning. Mot denna tradition gick Richard Matz i polemik i HT 1970. 

Historia hade, enligt Matz, ”degraderats till en empirisk fackvetenskap” som glorifierade 

 Ibid., s. 197.81

 Jörgen Weibull, ”Metodiska problem i modern historia”, Scandia 35:1 (1969), s. 3. Med detta inte sagt att 82

källkritikens roll skulle vara utspelad. Tvärtom påpekar Weibull vikten av källkritisk prövning. Se s. 20. 

 Ibid., s. 13.83

 Ibid., s. 6.84

 Ibid., s. 14ff.85
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fakta, led brist på ”metavetenskaplig medvetenhet” och i allmänhet var rent 

teorifientlig.  Matz beklagade att teoribegreppet reducerats till att beteckna ”begränsade 86

mönster och hypoteser som provas på föreliggande fakta.”  Hans egen definition av 87

”teori” framgår dock inte. Tydligt är ändå att det tycks ha med den förståelseinriktade 

hermeneutiken att göra, vilken Matz lyfter fram som alternativ till vad han kallar den 

”empirisk-analytisk-positivistiska” historieskrivningen.   88

 Även om Matz sticker ut mycket jämfört med andra debattörer i HT och Scandia vid 

samma tid på grund av sitt inflytande från kontinentalfilosofin visar hans artikel på vissa 

likheter med exempelvis Jörgen Weibull och Birgitta Odén i det att han uttrycker att 

historiker borde reflektera mer över sina egna - ofta outtalade - teoretiska utgångspunkter 

samt i större utsträckning bruka teorier.  

 Fem år efter Matz artikel fick han medhåll av Kristian Gerner i att hermeneutiken 

nedvärderats inom den svenska historieforskningen.  Gerner delade dock inte den 89

negativa inställningen till empirisk forskning, utan rekommenderade teoretisk och 

metodisk pluralism, i motsättning mot de positivistiska ansatserna att skapa en 

”enhetsvetenskap”.  Den med källkritiken förknippade logisk-empiriska metoden kan, 90

resonerade Gerner, visserligen förklara historiska händelser och processer och är värdefull 

i sin betoning av nödvändigheten att historiska påståenden ska vara falsifierbara. Han 

ansåg den dock behöva kompletteras med den ”hermeneutisk-dialektiska” metod som 

Matz förespråkade för att lyfta fram ”den betydelsebärande och kommunikativa aspekten i 

mänskligt handlande.”  91

 Den positiva synen på teoretisk pluralism skulle med tiden bli norm. 1975 var dock 

denna inställning långt i från självklar. Sven-Eric Liedman uttalade sig visserligen positivt 

om metodisk pluralism, men ansåg att teoretisk dito var ”skadelig galenskap” som ledde 

till självmotsägelser.  Följande år höjde även Lars Olsson, som också han var positiv till 92

 Richard Matz, ”Varför historia?”, HT (1970), s. 499, 507.86

 Ibid., s. 505.87

 Ibid., s. 507-510.88

 Kristian Gerner, ”För Clio. Metodologiska ansatser i historievetenskapen”, Scandia 41:1 (1975), s. 129.89

 Ibid., s. 129, 136.90

 Ibid., s. 128.91

 Sven-Eric Liedman, ”Den historisk-kritiska skolan i idéhistorisk belysning”, Scandia 41:2 (1975), s. 269.92
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en bred metodisk verktygslåda,  ett varnande finger för teoretiskt pluralism, men utan att 93

helt avfärda den. Den teoretiska pluralismen är ingen omöjlighet, ansåg Olsson, ”men 

heller ingen trollformel som löser historievetenskapens utvecklingsproblem.”  94

 Åter till motsättningen Gerner och Matz diskuterade mellan positivistisk och 

hermeneutisk historieskrivning. Denna karaktäriserades även tydligt, om än i andra 

termer, av Göran B. Nilsson:  

Historikerns balansgång blir en balansgång mellan två ytterligheter som kan 
rubriceras som ideologisk och deskriptiv historieskrivning. Den ideologiske 
historikern vägrar att lyssna på källmaterialet och vägrar att ifrågasätta den teori han 
med ofta stor medvetenhet har valt att betrakta som etablerad. Den deskriptive 
lyssnar däremot alltför villigt till källmaterialet utifrån omedvetna och därför lätt 
upplösta bindningar till etablerad teori.  95

Nilssons förslag var att motsättningen skulle lösas genom ett funktionellt källbegrepp. 

Innebörden av detta är att källornas värde beror på hur väl de bidrar till att besvara 

undersökningens frågeställningar.  Historikern kan därmed ta hjälp av en viss teori för 96

att generera frågeställningar och utifrån dessa göra ett urval av det empiriska material 

som ska hjälpa historikern att besvara frågorna. Materialet skulle sedan angripas med 

traditionell källkritik, ansåg Nilsson.  

 Skillnaden mellan å ena sidan ideologisk eller hermeneutisk-dialektisk och, å andra 

sidan, deskriptiv, positivistisk eller logisk-empiristisk historieforskning kan bäst beskrivas 

som en konflikt mellan teoridriven och empiriskt inriktad historieskrivning. De som 

förespråkar en teoridriven forskning tenderar att argumentera att all forskning i själva 

verket är teoristyrd och att frågan är huruvida historikern explicit bör uttrycka sina 

utgångspunkter, eller upprätthålla en skenbar neutralitet. Dessutom framhålls ofta att 

teorier, hämtade från exempelvis samhällsvetenskapen, kan ge intressanta infallsvinklar 

och resultat. Den empiristyrda forskningens företrädare menar att historievetenskapen i 

största möjliga grad ska hållas fri från värderingar och att historikerns uppgift är att låta 

 Lars Olsson, ”Historiska helhetsanalyser och social förändring”, Scandia 42:1 (1976), s. 25.93

 Ibid., s. 21.94

 Göran B. Nilsson, ”Om det fortfarande behovet av källkritik”, HT (1973), s. 198f.95

 Ibid., s. 174.96
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det historiska materialet tala utan att själv påverka detta i den mån det är möjligt. 

Teoribruk anses snarast riskera att förvanska forskningen. 

 I Scandia 1982 tog Immanuel Steen och Dan-Erik Jönsson den empiriska 

forskningens parti i en artikel som närmast likställde teori med marxism. Källkritiken, 

menar Steen och Jönsson, är ”konstruerad för att utrensa allehanda värderingar och 

däribland även politiska ambitioner.”  Problemet, ansåg artikelförfattarna, är att den 97

politiska historiematerialismen inte låter sig styras av källorna, men samtidigt inte inser 

att teorin är oförenlig med källkritiken.  Detta likställdes av Steen och Jönsson med att 98

låta teorin styra verkligheten, istället för det omvända. När ”verklighetens betydelse som 

avgörande instans för bedömning av teorins giltighet” förnekas, argumenterade 

artikelförfattarna, leder detta till ”historieforskning i luften”.  99

 Steen och Jönsson exemplifierade problemen med teoridriven forskning utifrån 

arbeten av Christer Winberg och Sven-Eric Liedman. Winbergs arbete påstods vara god 

historisk forskning, men hans teoribruk sades inte ha någon inverkan på empirin och 

ansågs därför överflödig.  Detta var, enligt Steen och Jönsson, ett bevis på omöjligheten 100

att påtvinga källorna marxistisk dogmatism. I Liedmans fall leder försöket att göra just 

detta till att han överger ”verkligheten för teorin” och därmed exemplifierar vad Steen och 

Jönsson kallar ”forskning i luften”.  101

 Tendensen hos Steen och Jönsson att använda ”marxism” och ”teori” synonymt 

gjorde att Liedman i ett kritiskt svar på deras artikel påpekade att teoretisering inte är 

specifikt för marxister. Han hävdade även att svensk historieforskning led brist på 

vetenskapsteoretisk skolning, vilket orsakat en envis ”fixering vid källkritiksproblemet”, 

som Steen och Jönssons artikel visade prov på.  102

 Ett meningsutbyte liknande det ovan utspelade sig vid samma tid i HT mellan Eva 

Österberg och Lars Olsson, utifrån den förres recension av den senares avhandling. 

 Dan-Erik Jönsson & Immanuel Steen, ”Den marxistiska historieforskningens dilemma: Ett val mellan empiri och 97

forskning i luften”, Scandia 48:1 (1982), s. 180.

 Ibid., s. 149.98

 Ibid., s. 153. Samtidigt avfärdar Steen och Jönsson inte teoretiserande helt och hållet, utan menar att teori för att 99

skapa hypoteser som prövas mot verkligheten kan vara nyttiga för forskningen. Det är dock källkritiken som ”ger 
absoluta kriterier på vad som är tillämpbara teorier.” Se s. 161f.

 Ibid., s. 165-170.100

 Ibid., s. 170-175.101

 Sven-Eric Liedman, ”Kommentar”, Scandia, 48:1 (1982), s. 191.102
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Österberg argumenterade att risken med att, likt Olsson, använda historiematerialistisk 

teori är att andra variabler faller bort.  Österberg föreslog nio variabler att förstå 103

barnarbete, vilket var ämnet för Olssons avhandling, utifrån. Problemet med dessa, ansåg 

Olsson, var att Österberg inte redogjorde för hur de hänger samman och att hon därför, 

trots sina positiva uttalanden om teoribruk, i själva verket var a-teoretisk.  Olsson 104

påstod att den a-teoretiska inställningen gick att spåra till den historisk-kritiska skolan. 

Han argumenterade att Österberg delade dess historiesyn, empiriska vetenskapssyn och 

”objektivism”.  Olsson ställde sig även frågande till Österbergs åsikt att avhandlingen 105

”trots allt” baserades på en ”tämligen traditionell bearbetning av ett kvantifierbart 

empiriskt material”.  Givetvis, menade Olsson, utesluter inte historiematerialistiskt 106

teoribruk traditionell källkritik.  Vad det historiematerialistiska perspektivet tillför, 107

argumenterade han, är fokus på reproduktion och klassmotsättningar, vilket han ansåg 

vara ett perspektiv nödvändigt för avhandlingens ämne.  Olsson påpekade att den 108

historiematerialistiska teoribildningen inte skulle betraktas som slutgiltig, men likväl den 

bästa tillgängliga teorin för att förklara barnarbete.  109

 Österberg hade dock en poäng i att ett teoretiskt perspektiv innebär att andra 

möjliga perspektiv väljs bort. Även om det inte sägs explicit, tycks budskapet vara att 

reflektioner över inte bara vad teorivalet ger, utan också vad det utesluter är viktigt i 

sammanhanget. 

 Detta meningsutbyte och föregående är båda intressanta exempel på hur en viss 

teori, i de här fallen historiematerialism, får representera själva idén om teori. Mot detta 

ställs en mer traditionell källkritik i den historisk-kritiska skolans tappning och 

empiristyrd forskning över huvud. Denna polarisering kommer dock att mjukas upp för 

att med tiden övergå i konsensus om teoriernas nödvändighet och behovet av teoretisk 

pluralism. 

 Eva Österberg, ”Barnarbete i Sverige”, HT (1982), s. 108.103

 Lars Olsson, ”Den empiristiska eller den materialistiska historieuppfattningen som utgångspunkt för att förstå 104

samhällsförändring”, HT (1983), s. 237.

 Ibid., s. 237f.105

 Österberg, ”Barnarbete i Sverige”, s. 107.106

 Olsson, ”Den empiristiska eller den materialistiska historieuppfattningen … ”, s. 244.107

 Ibid., s. 239f.108

 Ibid., s. 244.109
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Teoriernas normalisering & teoretisk pluralism 

I Scandia 1984 framhöll Klas Åmark behovet av vetenskapsteoretisk skolning bland 

svenska historiker i en artikel ämnad att introducera Karl Poppers tänkande. Åmark sade 

sig dela Poppers filosofiska realism och uppfattning om att all forskning är 

”teoriimpregnerad”.  Han menade dock att detta inte innebar att empirin helt styrs av 110

teorier. Att finna en position mellan ”teoretisk dogmatism” och förutsättningslöst 

faktasamlande var en viktig utmaning för historieforskningen, argumenterade Åmark.  111

Han ansåg att vetenskapens viktigast regel var att ”den empiriska forskningen utformas så 

att resultaten kan tvinga forskarna att överge sina teorier.”  112

 Liknande åsikter framfördes av Christer Winberg, som även han fann begreppet 

”teoriimpregnerad” som en passade beskrivning och anslöt sig till uppfattningen att 

historieforskning aldrig kan bli fullständigt neutral.  Winberg tog även avstånd från 113

teoretisk pluralism, vilket han uppfattade som ståndpunkten att alla teorier är lika 

giltiga.  Han ansåg, likt Åmark, att en god forskare märker när dennes observationer 114

strider mot teorin och lyfter i en artikel fram exempel på när han själv tvingats till 

teoribyte för att kunna göra en ordentlig tolkning av det empiriska materialet.  Denna 115

ståndpunkt implicerar dock att det finns flera teorier att välja mellan och verkar vara den 

innebörd de flesta, tvärtemot Winberg, ger begreppet ”teoretiskt pluralism”. Dock utan 

att förknippa detta med relativism. Exempelvis tycktes Thorsten Nybom, som 

argumenterade att teoretisk pluralism var nödvändigt för historievetenskapens expansion 

och bibehållna relevans, använda begreppet på detta sätt.  I ivern att förkasta relativism 116

och subjektivism - vilket vi återkommer till längre fram - blandar Winberg samman 

pluralism med dessa hållningar. Centralt är dock att Winberg ansåg att teori dels inte 

borde betraktas som motsatsen till empiri, dels inte skulle förstås som något forskaren 

 Klas Åmark, ”Karl Popper, vetenskapsteorin och historieforskningen”, Scandia 50:1 (1984), s. 93.110

 Ibid.111

 Ibid., s. 94.112

 Christer Winberg, ”Varför skriver vi inte historiska romaner i stället? Ett debattinlägg om historikerns förhållande till 113

verkligheten”, Scandia, 56:1 (1990), s. 8.

 Idem., ”Nyhistorism och postmodernism i dagens svenska historieskrivning”, HT (1991), s. 248f.114

 Idem., ”Varför skriver vi inte historiska romaner i stället?”, s. 8.115

 Thorsten Nybom, ”Om historieforskningens karaktär och överbestämningar”, HT (1989), s. 399f.116
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godtyckligt kan använda efter eget tycke och smak.  Teorivalet ska styras av de empiriska 117

observationerna. 

 Lars Magnusson, vars arbeten återkommande kritiserades av Winberg, menade att 

denne var fientlig till teoriutveckling, vetenskapsteoretisk diskussion och nya 

forskningsinriktningar. Detta ansåg Magnusson vara en a-teoretisk inställning som 

riskerade att göra historievetenskapen inskränkt.  Han delade dock Winbergs åsikt att 118

teori och empiri inte borde betraktas som varandras motsatser. En av nackdelarna med 

motsättningen var, enligt Magnusson, att den lett till en övertro på teoriernas roll.  Som 119

synes reserverade sig Magnusson alltså mot övertro på teoribruk, trots sin positiva 

inställning till teoretisering. 

 Att Winberg inom loppet av ett decennium anklagas både för att vara a-teoretisk 

och, som vi sett ovan, för överdrivet teoretiserande är i sig intressant och säger något om 

hur den teoretiska diskussionen har förändrats över tid. Runt år 1990 har nya 

kulturhistoriska teorier och influenser från postmodern teoribildning börjat inträda 

samtidigt som den vetenskapsteoretiska medvetenheten tycks ha fortsatt öka. Teori anses 

inte längre lika tätt förknippat med de stora systemteorierna, som historiematerialism 

eller strukturalism.  

 Debatten om förhållandet mellan teori och empiri berör många gånger förhållandet 

mellan struktur och aktör, så även i Winbergs, Nyboms och Magnussons artiklar. Även 

Göran B. Nilsson behandlade detta i en argumentation för behovet av aktörsinriktad, 

hermeneutisk och ”humaniorasinnad” historia.  Nilsson beklagade faktapositivismens 120

dominans och menade, också han, att all forskning, även ”ostrukturerat faktasamlande”, 

styrs av teorier.  Han tog dock inte odelat teoretiserandets sida, utan beklagade ”den 121

notoriska oklarheten i själva begreppet teori”.  Faran med teoretiskt språkbruk, menade 122

Nilsson, var dels att detta kunde leda till ett svårtillgängligt akademiskt språk, dels att det 

 Winberg, ”Nyhistorism och postmodernism … ”, s. 246f.117

 Lars Magnusson, ”Svar till Christer Winberg”, HT (1991), s. 255f.118

 Idem., ”Historisk antropologi och den moderna samhällsteorin: några implikationer för historieämnet?”, HT (1990), s. 119

99.

 Göran B. Nilsson, ”Historia som humaniora”, HT (1989), s.1.120

 Idem., ”Svenska andefattigdomens betydelse: En historiografisk essä om humaniora på undantag”, HT (1983), s. 18.121

 Nilsson, ”Historia som humaniora”, s. 9.122
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fanns en risk att historiker enbart använde det förflutna för att bekräfta sin teorier, inte 

ifrågasätta dem.   123

 I en replik på Nilssons senare artikel hävdade Bo Stråth att denne företrädde en 

”empiriskt grundad hermeneutik”, snarare än ”teoriorienterad samhällsvetenskap”, med 

en betoning av förståelse, snarare än förklaring.  I den mån man kan tala om ”teoretiskt 124

moras”, menade Stråth, är detta orsakat av brist på teorier, inte själva teorierna.  125

Uppfattningen att teori och empiri skulle utgöra varandras motsatser kritiserades även av 

Stråth, som avslutade artikeln med en plädering för teoretisk pluralism: ”Gud bevare oss 

för den sanna och enda teorin.”  Stråth menade även att teorins viktigaste uppgift, trots 126

begreppets oklarhet, borde anses vara att ”generera fruktbara problem”.  Det finns dock 127

inget i Nilssons artikel som säger att han inte skulle dela denna uppfattning och inte 

heller att han skulle ha något emot teoretisk pluralism. Resonemangen blir dock lite 

oklart när han ställer teoridriven historia mot hermenetisk. Uppfattningen om att dessa 

perspektiv skulle stå i motsättning mot varandra blir än tydligare hos Thomas Jonter. 

 Jonter ansåg hermeneutiken vara förknippad med förståelse, och teorier med 

förklaring. Hans artikel var en plädering för behovet av hermeneutik och, likt Richard 

Matz artikel från 22 år tidigare, en beklagan över bristen på kontinentalfilosofiskt 

inflytande på den svenska teoridebatten.  Jonters artikel replikerades av Thorsten 128

Nybom som ansåg att teori och hermeneutik inte borde betraktas som varandras 

motsatser, då detta skulle implicera att hermeneutiken vore en icke-teoretisk ansats.  129

Jonters artikel tycks heller inte vara menad som en argumentation emot teori, utan 

snarare, likt Nilssons, en strävan efter att lyfta fram teorier han anser forskningen lida 

brist på. Även Jonter ansåg att valet mellan ”teorianknuten förklaring eller hermeneutisk 

förståelse” beror på forskningens syften.  Som vi sett delade också Nybom denna åsikt, 130

 Idib., s. 9, 13.123

 Bo Stråth, ”Historia som samhällsvetenskap”, HT (1989), s. 201.124

 Ibid., s. 202.125

 Ibid., s. 206.126

 Ibid., s. 202.127

 Thomas Jonter, ”Förklarar vi då vi förklarar?”, HT (1992), s. 77.128

 Thorsten Nybom, ”Påpekanden i anledning av en artikel”, HT (1992), s. 218.129

 Jonter, ”Förklarar vi då vi förklarar?”, s. 88.130
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men detta uppfattades inte av Jonter, som anklagade honom för att inte leva upp till sitt 

ideal om teoretisk pluralism.  131

* 

Många kom att dela Björklunds uppfattning om behovet teoribruk inom historie-

forskningen, även om få var tilltalade av hans plädering för positivism. Under 

tidsperioden har dock kritik framförts mot teoribruk, ofta för att det ansetts förknippat 

med samhällsvetenskaplig, strukturinriktad forskning. I motsats till detta har ett par av 

artikelförfattarna framfört behovet av humanistisk, hermeneutisk och förståelseinriktad 

historieskrivning. Vid ett par tillfällen ser vi även att teori betraktas som synonymt med 

historiematerialism, då av debattörer som tagit den empiriska forskningens parti mot vad 

de tycks anse vara ett mer eller mindre dogmatiskt teoribruk. I dessa meningsutbytet har 

spänningen mellan teoristyrd och empiriskt inriktad forskning varit som tydligast. Med 

tiden tycks dock motsättningen mellan empiri och teori ha mjukats upp. Tendensen att 

deklarera vikten av teoretisk pluralism och att anklaga sina meningsmotståndare för att 

vara teorifientliga återkommer i ett par artiklar kring slutet av 80- och början av 90-talet.   

 Teoribegreppet är svårdefinierat. Men vid 90-talets början verkar ett funktionellt 

teoribegrepp, där teorins nytta bedöms efter forskningens syften och de frågeställningar 

den genererar, ha etablerats. Kapitlet slutar också där eftersom bara fåtalet artiklar berör 

förhållandet mellan teori och empiri efter detta. Teorin har blivit en självklar del av 

historieforskningen. Emellanåt har dock kritik framförts mot bristande teoretisk skolning 

och så sent som 2011 har det påståtts att det fortfarande finns ”låsningar” mellan 

empiriskt och teoridrivna studier.  132

 Ibid., s. 86.131

 Holgersson & Sanders, ”Tillbaka till metoden … ”, s. 15.132
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2. Historisk kunskap & vetenskaplighet 

Historikern i tid & rum 

Diskussionerna kring teoriernas plats i historieforskningen och dess relation till det 

empiriska materialet berör flera andra frågor. Ett exempel, som nämnts i föregående 

kapitel och nu ska ges fördjupat fokus, är huruvida det är möjligt för historikern att närma 

sig sitt studieobjekt förutsättningslöst. 

 Jag menar att teori, baserat på tidskriftsartiklarna, har blivit allmänt accepterat 

mycket till en följd av växande insikt om att historia inte kan skrivas från en neutral 

ståndpunkt. Historikern för alltid med sig vissa förutfattade meningar och värderingar in i 

mötet med det empiriska materialet. Men om absolut neutralitet är omöjligt, vad blir då 

följden av detta? Bör historikern trots allt sträva efter största möjliga neutralitet? Eller är 

ställningstaganden förenliga med vetenskaplig forskning? Frågor om möjligheten till och 

den eventuella önskvärdheten av neutralitet gränsar även till frågor om objektivitet, 

subjektivitet och relativism. För om neutralitet inte är möjligt, kan då objektivitet vara 

det? 

 ”[V]etenskapligt arbete”, skrev Erik Lönnroth i HT 1969, ”skall vara så objektivt 

som möjligt i den meningen, att man i historiska förklaringar tolkar fakta så fullständigt, 

exakt och förutsättningslöst som möjligt.”  Han definierade objektivitet som 133

fastställande av fakta, vilket han ansåg vara historieforskningens primära uppgift. Detta, 

menade Lönnroth, görs bäst med ”den radikala källkritiken”.  Samtidigt framhöll han 134

att strävan efter objektivitet många gånger innefattat omedvetna fördomar samt att 

historiska fakta inte ordnar sig själva.  Dessutom poängterade Lönnroth att han var 135

medveten om att den historieforskning han själv upplevde mest relevant var en subjektiv 

produkt av hans egen tid.   136

 Det intressanta med Lönnroths artikel är att han dels erkänner historikerns 

tidsbundenhet och att denna ofrånkomligt medför vissa subjektiva element till 

 Erik Lönnroth, ”Prioriteringsfrågor: Synpunkter från arbetet inom ett forskningsråd”, HT (1969), s. 420.133

 Ibid., s. 418.134

 Ibid.135

 Ibid., s. 420.136
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historieforskningen, dels att han trots detta framhåller objektiva fakta som målet för 

forskningen. Dock med en betydelseförskjutning som förvandlar objektivitet till en fråga 

om grad snarare än ett absolut förhållande. Detta kan ses i uttalanden om att historikerns 

mål bör vara att framställa historiska skeenden ”så objektivt som möjligt” och välja den 

”fullständigaste förklaringen av obestridliga fakta.”  137

 Även Birgitta Odéns artikel i HT året innan berörde de subjektiva inslagen i 

forskningen. Hon menade att historikern alltid bär på värderingar, men att detta inte 

behöver vara något problem så länge dessa redovisas.  Odén talade dock om 138

inomvetenskapliga värderingar. Det rörde sig således om frågor som val av ämne och 

källor, inte exempelvis etiska och politiska värderingar. 

 Dessa behandlas dock av Richard Matz, två år efter Odéns artikel. Han var kritisk till 

åsikten att ”empirismen inte skulle behöva innebära någon särskild ’världs- och 

livsuppfattning’”, vilken han tillskrev Rolf Torstendahl.  Vidare anklagades Torstendahl 139

för att företräda värderingsfrihet, vilket Matz ansåg vara en omöjlig position förknippad 

med den ”empirisk-analytisk-positivistiska” historieforskningens antiideologiska stånd-

punkter.  Matz beklagade dikotomin mellan fakta och värdeutsagor, som han ansåg 140

skadlig för ”teoridimensionen”.  141

 Matz artikel möttes av en kritisk replik från Lennart Nordenfelt. Denne tycktes tolka 

Matz artikel som ett försvar för den empiriska forskningens samexistens med 

värdeutsagor.  Nordenfelt ville dock försvara empirismens värdeneutralitet genom att 142

hävda att värdepåståenden, till skillnad mot faktapåståenden, saknar sanningsvärde. Detta 

behövde dock inte, ansåg Nordenfelt, leda till ”glorifiering” av fakta.  Han förnekade 143

inte att värderingsfrågor påverkar forskningen, men menade att ”det är oerhört viktigt att 

klargöra hur de gör det och när det är legitimt att de gör det.”  Dessutom ansåg 144

 Ibid., s. 420f. Min kurs.137

 Odén, ”Clio mellan stolarna”, s. 208.138

 Matz, ”Varför historia?”, s. 500, n2.139

 Ibid., s. 507.140

 Ibid., s. 507.141

 Lennart Nordenfelt, ”Ja, varför historia?”, HT (1971), s. 315.142

 Ibid., s. 314.143

 Ibid., s. 315.144
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Nordenfelt att studier av värderingar kunde vara givande, men att detta inte implicerade 

att forskaren själv ska vara värderande.  145

 Till viss del tycks Nordenfelt ha missförstått Matz, vars kritik riktades dels mot 

föreställningen om forskarens värderingsfrihet, dels mot själva uppdelningen av fakta- och 

värdepåståenden. Den senare kritiken, som är den originellaste och mest intressanta, föll 

även bort något i Matz replik till Nordenfelt, som främst var ett kortfattat förtydligande av 

ståndpunkten att den som påstår sig forska fri från värderingar och ideologi ofta blir en 

oreflekterad företrädare för samtidens etablerade normer.  Oron för detta delades även 146

av Lönnroth i nyss diskuterade artikel.  Lönnroth menade dock att radikal källkritik 147

kunde motverka detta genom att hindra historikern från att överge neutraliteten i jakten 

på historiska fakta. I stort sett samma åsikt uttrycks 1982 av Steen och Jönsson, som 

hävdade att historikern visserligen bär på värderingar, men att dessa kan rensas ut med 

källkritikens hjälp.  148

 Att källkritik inte garanterar neutralitet och värdefrihet framgick tydligt under den 

vetenskapshistoriska debatt som under 1970-talet pågick i Scandia gällande arvet efter den 

”historisk-kritiska skolan”, som under 1900-talets första decennier hade stort inflytande 

på den svenska historievetenskapen, inte minst på grund av sin radikalt tillämpade 

källkritik. Diskussionen kom bland annat att handla om bakgrunden till Lauritz Weibulls 

historie- och vetenskapssyn.  Det mest intressanta ur min egen undersöknings 149

synvinkel är dock den del av diskussionen som behandlar historikerns beroende av sin 

egen tids intellektuella miljö och frågan om vetenskaplighet som något som bör betraktas 

i en social och historisk kontext. Denna aspekt av diskussionen inleddes med att Birgitta 

Odén, utifrån en något bearbetad variant av Thomas Kuhns paradigmteori, argumenterade 

 Ibid., s. 316.145

 Richard Matz, ”Svar”, HT (1971), s. 318.146

 Lönnroth, ”Prioriteringsfrågor … ”, s. 418.147

 Jönsson & Steen, ”Den marxistiska historieforskningens dilemma … ”, s. 180.148

 Denna debatt utspelade sig mellan Rolf Arvidsson, ”Källkritisk radikalism och litteraturhistorisk forskning: Lauritz 149

Weibull, Henrik Schück och Joseph Bédier”, Scandia 37:2 (1971);  ”Lauritz Weibull och litteraturhistorien - en replik”, 
Scandia, 39:1 (1973); Curt Weibull, ”Lauritz Weibull: Den källkritiska metodens genombrott i nordisk 
medeltidsforskning”, Scandia 38:1 (1972); Birgitta Odén, ”Ära, minne … ”. När Arvidsson närmare 30 år senare 
publicerar en bok i ämnet där åsikterna från de nämnda artiklarna utarbetas ytterligare bemöts den av ett kritiskt 
mottagande av Rolf Torstendahl, som menar att boken tillför intet nytt till 70-talets debatt. Se ”En nygammal Weibull-
myt”, Scandia 66:2 (2000).
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för att det historisk-kritiska genombrottet borde analyseras utifrån kategorierna 

vetenskapsideal, vetenskapsuppfattning etik, historiesyn och estetik.  150

 Sven-Eric Liedman knöt an till Odéns artikel och menade att den historisk-kritiska 

skolan företrädde en ”strängt specialiserad historievetenskap” och uppfattade sig själva 

vara neutrala i samhälls- och människosyn.  Skolans objektivitetsideal innefattade enligt 151

Liedman en outtalad individualism. Detta togs för sunt förnuft, men, menade Liedman, 

inte heller det sunda förnuftet bör betraktas som tidlöst.  Liedman tryckte hårt på de 152

vetenskapliga idealens tidsbundenhet och tycktes mena att teoretiserande kunde vara en 

bot mot tron på existensen av en neutral utgångspunkt att närma sig historien från. 

 När Ingemar Norrlid gav sig in i debatten var det för att peka på att 

historievetenskapen befann sig i ett tillstånd av ”utarmning”, men att detta borde 

betraktas som att historieämnet stod inför ett välkommet paradigmskifte. Detta eftersom 

den en gång progressiva historisk-kritiska skolans empirism förlorat sin progressivitet.  153

Dess ideal om objektivitet och a-politiskhet tycktes, enligt Norrlid, ha spelat ut sin roll  

eftersom det i debatten allt mer höjdes röster mot att historikerna inte utmanade, eller till 

och med legitimerade samhällets förtrycksrelationer.  Nya metoder och forsknings-154

områden samt en diskussion om historievetenskapens mål kan därför, argumenterade 

Norrlid, leda historikerna in i ett nytt välbehövligt paradigmskifte som tillåter forskning 

för ”radikal samhällsförändring”.  155

 Rolf Torstendahl var dock kritisk till Norrlids och Odéns bruk av Kuhns 

paradigmteori, som han - med hänvisning till Kuhn själv - påpekade passar på 

naturvetenskaperna, men inte humaniora.  Vidare ansåg Torstendahl att paradigm-156

skiften, enligt Kuhn, innefattade ny teoribildning samt att tidigare normalvetenskap slås 

ut, vilket inte kunde påstås om den historisk-kritiska skolan. Som alternativ tolkningsram 

 Birgitta Odén, ”Det moderna historisk-kritiska genombrottet i svensk historisk forskning”, Scandia 41:1 (1975), s. 9, 150

17.

 Liedman, ”Den historisk-kritiska skolan … ”, s. 253.151

 Ibid., 2. 267f.152

 Ingemar Norrlid,  ”Utveckling eller utarmning: den historiska forskningen i Sverige vid skiljevägen”, Scandia 44:1 153

(1978), s. 15, 17f.

 Ibid., s. 20f.154

 Ibid., s. 23.155

 Rolf Torstendahl, ”Historiska skolor och paradigm”, Scandia 45:2 (1979), s. 158-161.156
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föreslog Torstendahl analyskategorierna ”optimumnormer” och ”minimikrav”.  Medan 157

de senare avgör vad som räknas som vetenskap, anger de förra vilka områden forskningen 

ska ägna sig åt. Torstendahl menade att den historisk-kritiska skolan ändrade 

forskningens minimikrav, som sedermera institutionaliserats, och att optimumnormerna 

förändrades av eleverna till bröderna Weibull.  158

 Torstendahls artikel bemöttes av Ingvar Johansson, som anslöt sig till dem som 

hävdade paradigmbegreppets applicerbarhet på humanvetenskaperna. Detta perspektiv, 

ansåg Johansson, visar på källkritikens teoriberoende, den historisk-kritiska skolans 

”bakomliggande metafysik” samt att både språk och perception är teoriberoende.  159

 Huruvida paradigmbegreppet är applicerbart på historievetenskapen generellt och 

mer specifikt på den historisk-kritiska skolan, eller om förändringar inom historie-

vetenskapliga skolbildningar bättre beskrivs genom att identifiera minimikrav och 

optimumnormer är för denna undersöknings syften oväsentligt. Det relevanta i 

diskussionen är att det trots allt verkar råda konsensus kring att historikern själv är 

beroende av tid och rum, och aldrig kan förhålla sig helt neutralt till sitt ämne. För även 

om historikerns utgångspunkter inte alltid gjorts explicita tycks dessa innefatta flera 

komponenter, som etik, politik, estetik och vetenskapssyn. Som vi sett i föregående 

kapitel kommer teoribruk till viss del att handla om att reflektera över det egna 

ställningstagandet i dessa frågor och hur detta påverkar den historiska undersökningen. 

 Debatten kring den historisk-kritiska skolan visar även på insikten om att 

vetenskapsideal är föränderliga och måste förstås mot en social och historisk kontext. 

Detta utmynnar i att konsensus verkar uppnås gällande att historikern inte kan närma sig 

empirin förutsättningslöst och att även historieforskningen behöver historiseras. Hur 

påverkade detta objektivitetsidealet? Innebär omöjligheten för historikern att närma sig 

materialet från en värdeneutral position att denne måste hemfalla åt radikal relativism, 

eller bör objektivitetsidealet behållas, men med insikten att det aldrig kan nås?   

 Ibid., s. 163. Torstendahl avfärdade dock inte helt paradigmteorins nytta för humanvetenskaperna, men ansåg den 157

ha brister i de sätt på vilka den ännu tillämpats.

 Ibid., s. 164.158

 Ingvar Johansson, ”Paradigmbegreppet och historie- och samhällsvetenskaperna”, Scandia 46:2 (1980), s. 244f. Se 159

även Torstendahls replik, ”Genmäle till Ingvar Johansson”, Scandia 46:2 (1980).
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Objektiv, relativ, (inter)subjektiv? 

Från slutet av 80-talet diskuteras kunskapsteoretiska frågor i större utsträckning i både 

HT och Scandia. Detta hänger troligen samman med insikterna om historikerns bundenhet 

vid sin egen samtid och de neutralitetsproblem detta medför. Dessutom uppstår något av 

ett konsensus kring nödvändigheten av teoretiska perspektiv i forskningen. Detta 

aktualiserar frågor om objektivitet, subjektivitet, och relativism, som i det kommande ska 

behandlas.  

 Insikten om att historieforskningen aldrig är helt neutral kom att utmana dikotomin 

fakta - värde. 1990 menade Eva Österberg att positivismen kännetecknas av att den 

betraktar empirisk forskning som frikopplad från normativa frågor. Det vill säga, 

historikern ska ta reda på vad som är sant respektive falskt och med detta har inga 

värderingar att göra.  Österberg ansåg att studier likt de ovan nämnda, som påvisade 160

den historisk-kritiska skolans outtalade etiska och estetiska ideal, utmanade 

positivismens tro på objektivitet och värdeneutralitet. Fakta - värde dikotomin utmanades 

även av historiska studier från 80-talet som motiverat ett empiriskt forskningsideal på 

etiska grunder.  Genom att skriva de gömda, glömda och förtrycktas historia hade det 161

visat sig möjligt att välja studieobjekt på etisk grund, men att utföra objektiv forskning 

enligt empirismens regler. Värdeneutralitet tycktes därför inte vara nödvändigt. Fakta och 

politiska eller etiska ställningstaganden visade sig vara en möjlig kombination som gjorde 

forskningen mer angelägen utan att hota vetenskapligheten. 

 Även Christer Winberg förkastade positivismen, men ville behålla objektivitetstron. 

Han ansåg att positivismen var föråldrad redan när Stefan Björklund pläderade för 

positivistisk historieskrivning 1965. Detta eftersom Thomas Kuhn redan ett par år innan 

visat på att all forskning var ”teoriimpregnerad”.  Winberg beklagade dock att kritiken 162

av empirismen emellanåt ledde till kunskapsrelativism och subjektivism. Detta tyckte han 

exempelvis ta sig uttryck i den historiska antropologin, inom vilken han ansåg att det gavs 

utrymme för motstridiga tolkningar, vilket riskerade leda till att alla teorier betraktades 

 Eva Österberg, ”Etik i historisk forskning. Strunt - eller rosor i ett sprucket krus?”, HT (1990), s. 6f.160

 Ibid., s. 10f.161

 Christer Winberg, ”Varför skriver vi inte historiska romaner i stället? … ”, s. 6.162

�42



 

som lika bra verklighetsbeskrivningar.  Dessutom ansåg han den historiska antropologin 163

brista i metod och källkritik.  164

 1988 menade Winberg att den historiska antropologin kunde fungera som 

komplement till annan historieskrivning.  Denna åsikt tycks han överge i senare artiklar, 165

då han buntar ihop den historiska antropologin (som i sig rymmer flera varianter av 

historieskrivning) med nyhistorism och postmodernism.  Faran med dessa ansåg 166

Winberg vara dess subjektivism och relativism. Relativismen, som Winberg förstod den, 

förnekade en av människan oberoende verklighet och betraktade alla teorier som lika 

giltiga. Detta ansåg han vara en lika ohållbar ståndpunkt som positivismen och menade 

att historieskrivningen behövde hitta en position mellan subjektivism och enkel 

”avspeglingsteori”.  Lösningen på detta kallade kan ”teoretisk realism”. Enligt denna 167

erkänns forskningens teoribundenhet, men alla teorier anses inte lika bra, utan måste 

prövas mot den empiriska verkligheten och bytas ut om de visar sig otillräckliga.  168

 Syftet med historieforskningen, menade Winberg, är att ge ökad kunskap om 

faktiskt existerande historiska förhållanden. Han skriver: ”Historisk forskning är inte 

någon hobby […] den bedrivs inte för att vi skall få argument för politiska eller andra 

åsikter […] eller för att ge läsaren nya estetiska eller känslomässiga upplevelser - utan för 

att ta reda ’wie es eigentlich gewesen’.”  Samtidigt ansåg Winberg att det inte är möjligt 169

att nå ”den slutliga sanningen”, men att ”vi har möjlighet att nå fram till kunskap som är 

någorlunda oberoende av våra aktuella politiska preferenser, personliga förhållanden 

etc.”  170

 Diskussionen om objektivitet, subjektivitet och relativism gavs möjlighet att 

fördjupas när HT 1997 hade ett temanummer med syfte att bjuda in till reflektioner över 

historieämnet och dess målsättningar. Birgitta Odén, som inledde numret, ansåg att 

 Ibid., s. 6; Idem., ”Några anteckningar om historisk antropologi”, HT (1988), s. 4, 22f, 26. Som exempel på historisk 163

antropologi ges mikrohistoria, Norbert Elias böcker om civilisationsprocessen och arbeten av Annalesskolan. I dag skulle 
vi nog säga kulturhistoria.

 Ibid., s. 16-19.164

 Ibid., s. 28.165

 Idem., ”Nyhistorism och postmodernism … ”, s. 239-255.166

 Ibid., s. 246167

 Idem., ”Varför skriver vi inte historiska romaner i stället? … ”, s. 8.168

 Ibid., s. 9.169

 Idem., ”Nyhistorism och postmodernism … ”, s.  248, 254.170
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insikterna om forskarens bundenhet i tid och rum hade lett till ”kulturrelativism”, som i 

kombination med marginalisering av källkritik och bristande redovisning av empiriska 

belägg urholkat den intersubjektiva prövbarheten.   171

 I en polemisk kommentar på Odéns artikel kritiserade Hossein Sheiban 

intersubjektivitetskravet, som han ansåg syfta till att ”understryka och därmed befästa ett 

visst maktförhållande inom forskarsamhället och historievetenskapen”.  Sheiban 172

anklagade även Odén för att ställa sig på ”sanningens sida” - något som säkerligen inte 

kunnat betraktas som något negativt ett par år tidigare.  Vinsten av ”teoriernas intåg” i 173

historievetenskapen var, enligt Sheiban, att detta öppnade upp för möjligheten till flera 

olika tolkningar av samma skeende.  174

 Att Odéns intersubjektivitetskrav skulle utesluta denna möjlighet är dock mycket 

svårt att se och Sheibans tolkning av hennes artikel var minst sagt vågad. Shebian 

avslutade sin text med att hävda att många yngre forskare snarare är intresserade av att 

utreda varför sanningen uppfattats på det vis den gjort än att själva fastställa den.  175

Varför en sådan undersökning inte skulle kunna sträva efter objektivitet och upprätthålla 

kravet på intersubjektiv prövbarhet framgår dock inte. 

 Även Lars Magnussons text i samma nummer berörde hur insikterna om forskarens 

icke-neutrala position påverkat framställningen. Detta hade, enligt Magnusson, lett till 

ökad subjektivitet, som dels tog sig uttryck i att historikern blivit mer synlig i texten 

genom att ordet ”jag” återkom allt oftare, dels genom att det tycktes anses legitimt att på 

basis av personliga skäl göra faktaurval och tolkning av materialet.  Angående 176

historikerns synlighet i texten skriver Magnusson: 

Detta kan tyckas demokratiskt och öppet. Författaren gömmer sig inte längre. Han 
eller hon framträder i sin fulla skepnad. Hon redovisar utgångspunkterna för sitt 
kunskapsintresse, diskuterar personliga skäl bakom val av angreppssätt och t o m 

 Odèn, ”Metodologisk meny”, s. 19.171

 Hossein Sheiban, ”Kommentar”, HT (1997), s. 26.172

 Ibid., s. 26.173

 Ibid., s. 28.174

 Ibid., s. 29.175

 Lars Magnusson, ”Finns det något utrymme för en historia som vetenskap i framtiden?”, HT (1997), s. 34.176
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ibland de slutsatser som dras. […] Begreppet ”objektivitet” används sällan i den 
gängse diskursen - då snarast med ett löje på läpparna.  177

Magnusson ansåg att den ökade subjektivismen var en följd av att uppfattningen om 

objektivitet utmanats, inte minst av Thomas Kuhn, och att detta lett till en ökad 

kunskapsteoretisk relativism.  Han menade dock att insikter om kunskapens sociala 178

bestämdhet inte behövde leda till ökad subjektivitet, utan var förenligt med vetenskapliga 

krav på intersubjektivitet, empirisk prövbarhet och ”objektivitet så långt detta är 

möjligt”.  Han ansåg att dessa gjorde kunskapsproduktionen kontrollerbar och  179

säkerställde att de som ”tummar på objektiviteten”  upptäcks.  180

 Magnussons artikel bemöttes av Josefin Rönnbäck, som menade att jag-formen inte 

hotade vetenskapligheten, utan snarare gjorde texten genomskinligare. Att det skulle vara 

ett problem att forskaren redovisar sin personliga utgångspunkter höll hon inte med om, 

även om hon gav Magnusson medhåll i att ej underbyggt tyckande var ett problem.  181

Rönnbäck ansåg att jag-formen var ett uttryck för relativism snarare än subjektivism. 

Trots att hon kritiserar Magnusson för att inte definiera relativism är hon själv inte tydlig 

med vad hon själv menar med endera, bortsett från att hon betraktar relativismen som 

”en forskningsbefrämjande möjlighet” med potential att bidra till kunskapsökning.  182

Rönnbäck argumenterade att huvudsaken är att historieforskningen uppfyller minimikrav 

som intersubjektiv prövbarhet och källkritik, vilket hon menade inte hotades av varken 

subjektivism eller relativism.  183

 Magnusson replikerade att han var överens med Rönnbäck, utom vad gällde 

sambandet mellan subjektivitet och relativism, som han menade att Rönnbäck inte 

tycktes kännas vid.  Genomskinlighet är inte nog, ansåg Magnusson, utan det krävs 184

utrymme för att diskutera rimligheten av en tolkning, vilket kräver gemensamma 

kriterier.   

 Ibid., s. 31f.177

 Ibid., s. 32.178

 Ibid., s. 35.179

 Ibid., s. 36.180

 Josefin Rönnbäck, ”Kasta inte ut barnet med badvattnet … ”, HT (1998), s. 47.181

 Ibid., s. 47.182

 Ibid., s. 49.183

 Magnusson, ”Finns det något utrymme … ”, s. 50.184
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 Skillnaden mellan Rönnbäck och Magnusson består i deras tolkning av relativismen. 

Båda författarna erkänner vikten av minimikrav och intersubjektiv prövbarhet samt 

förnekar möjligheten att nå objektiv sanning. Magnusson håller dock kvar vid begreppet 

objektivitet, uppfattat som en gradfråga, då han anser relativism liktydig med 

ståndpunkten att alla förklaringar är lika giltiga. Rönnbäck, å sin sida, tycks inte dela 

endera definition. På grund av detta framstår författarnas meningsskiljaktigheter främst 

som en fråga om begreppsdefinition. 

 Trots att det många gånger är oklart vilken innebörd begreppen ges är det tydligt att 

det finns en spänning mellan objektivitet och relativism. I början av 2000-talet skriver 

Jonas Harvard:  

Vem törs idag hävda att hon eller han företräder en objektiv sanning? Sådana 
anspråk kan ju avfärdas med hänvisning till historieskrivningens bundenhet vid 
narrativa strukturer och samhälleliga normer. En relativistisk kunskapssyn är heller 
inget lockande alternativ för den som vill bli tagen på allvar. Den kan diskrediteras 
med att förnekandet av gemensamma sanningar är början till samhällets splittring 
och moralens sammanbrott.  185

Harvards artikel är en översikt över den ”neo-pragmatiska kunskapsteorin”, som 

diskuterar dess möjligheter att kringgå motsättningen objektiv - relativ. Centralt för 

denna uppfattning är tron på möjligheten att uppnå konsensus genom intersubjektiv 

överenskommelse i en ideal samtalssituation. Detta kräver dock ett bättre debattklimat än 

vad som existerade i HT och Scandia, ansåg Harvard.  Han frågade sig om det fanns risk 186

att neo-pragmatism kunde leda till en situation där kunskap reduceras till en 

majoritetsfråga och framhöll, likt Sheiban, svårigheten av att avgöra när konsensus 

uppnåtts och vem som ska bestämma detta.  Harvard tycktes dock inte se att neo-187

pragmatismen helt skulle kringgå dikotomin objektiv - relativ, då han beklagade att 

perspektivet innebar att anspråken på objektiv kunskap överges.  188

 Jonas Harvard, ”Är debatten kunskapens moder?”, HT (2001), s. 371.185

 Ibid., s. 371ff.186

 Ibid., s. 376, 380.187

 Ibid., s. 380.188
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 Som synes är det få som velat överge objektivitetsidealet, som i somliga debattörers 

tolkning tycks synonymt med att helt överge tron på en av människan oberoende 

verklighet. Ingen tycks dock vilja hävda objektivitetsidealet utan att göra vissa 

reservationer. Göran B. Nilsson menade exempelvis att tron på sanning och en objektiv, 

av människan oberoende verklighet var en förutsättning för vetenskap, men tillade att han 

var medveten om att detta inte var helt oproblematiskt. Dock utan att närmare utveckla 

saken.  Samtidigt framhöll han, liksom Christer Winberg med flera, att objektivitet är en 189

gradfråga. Med framför allt källkritikens hjälp ska historikern ”utleta det objektivt 

rätta(ste)”.  Detta inställning utgjorde, enligt Nilsson, en motkraft mot såväl ”naiva 190

Realister” som ”distanslös hermeneutik och subjektivistisk kunskapssociologi.”  191

 När HT hade ett temanummer på källkritik 2005 medverkade Nilsson med en artikel 

som kan läsas som en vidareutveckling av resonemanget ovan. Han argumenterade för 

användbarheten i begreppet ”sanning”, men menade att det i likhet med objektivitet är en 

fråga om grad: ”Den sanning eller lögn vi kan fastställa förmår visserligen aldrig att 

uppfylla högt ställda kunskapsteoretiska krav, däri har relativisterna rätt.”  Av denna 192

anledning medger Nilsson att historikerns uppgift inte är att fastställa ”wie es eigentlich 

gewesen”. Detta eftersom att verkligheten är en ”social konstruktion”, men - som tur är - 

en konstruktion stabil nog för att uppfattas som den ”riktiga” verkligheten.  193

Historikerns uppgift är därför, ansåg Nilsson, att bidra till att förbättra konstruktionen 

med källkritiken som effektivaste verktyg.  194

 Sanning, objektivitet och överensstämmelse med en historisk verklighet bör vara 

målet med historieforskningen, enligt Nilsson. Samtidigt ansåg han att forskningen aldrig 

kan nå fram till dessa mål, utan bara gradvist förbättra sig själv. De ökade svårigheterna 

att hävda sanning i och med kunskapsrelativismens starkare position bör dock inte leda 

till att sanningsbegreppet ersätts med krav på social giltighet.  Detta menade Nilsson 195

 Göran B. Nilsson, ”Den källkritiska processen - mer än ett hederligt hantverk. En studie i sunt förnuft”, Scandia 68:2 189

(2002), s. 180.

 Ibid., s. 190.190

 Ibid.191

 Idem., ”Historia som vetenskap”, HT (2005), s. 190.192

 Ibid., s. 193f.193

 Ibid., s. 194, 201.194

 Ibid., s. 196.195
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med hänvisning till Rolf Torstendahls text i samma nummer av HT. Enligt Nilsson skulle 

det leda till en situation där de akademiska historikerna gavs ensamrätt på att avgöra 

kriterierna för ett påståendes giltighet.  Det tycks som att Nilsson här instämde i 196

kritiken mot intersubjektivitetsidealet som framförts av Harvard och Sheiban ovan. 

 Att Torstendahl ansåg att giltighet borde ersätta sanning var en följd av 

ståndpunkten att historieforskningens mål är att producera kunskap i enighet med de 

inom vetenskapssamhället accepterade normerna.  Eftersom han menade att normerna 197

är en social produkt och föränderliga över tid, är även kunskapen och de metoder som 

utformas för att nå denna föränderliga.  Den traditionella korrespondensteorin och det 198

med den förknippade sanningsbegreppet borde därför, menade Torstendahl, överges av 

historikerna till förmån för en strävan efter giltighet inom vetenskapssamhällets 

överenskomna ramar.  ”Om historikerna kunde låta bli att ängsla sig för sanningen,” 199

skrev Torstendahl, ”kunde de ägna sig desto mer åt villkoren för giltighet inom 

historievetenskapen.”  Giltighet, menade Torstendahls, avgörs av att forskningen följer 200

vissa minimikrav, som empirisk prövbarhet, nya resultat, koherens och beaktande av 

relevant material. 

 Till skillnad från Torstendahl, som var kritisk till vad han kallade ”källkritisk 

fundamentalism”,  argumenterade Arne Jarrick för källkritikens centrala ställning inom 201

historievetenskapen. Förutsättningen för källkritiken, ansåg Jarrick, är att det är möjligt 

att göra sanna utsagor om det förflutna och att detta är historieskrivningens syfte, trots 

att källornas pålitlighet inte kan tas för givet. Han skrev: ”Erkänner man inte möjligheten 

att rekonstruera vad som hänt, bortfaller naturligtvis uppdraget att söka skilja mellan 

riktiga och felaktiga rekonstruktioner.”  Här kan man dock tänka sig att Torstendahl 202

skulle invända att historikern utifrån källmaterialet kan göra giltiga rekonstruktioner (om 

 Ibid., s. 196f.196

 Rolf Torstendahl, ”Källkritik, metod och vetenskap”, HT (2005), s. 211.197

 Ibid., s. 212.198

 Ibid., s. 213.199

 Ibid., s. 214.200

 Ibid., s. 209.201

 Arne Jarrick, ”Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva", HT (2005), s. 219.202
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nu det är syftet) utifrån vetenskapssamhällets överenskomna normsystem. Jarrick, å sin 

sida, menade att källkritiken blev meningslös om inte sanningen var målet.  203

Postmodernismens spöke 

Debatten om objektivitet, subjektivitet och relativism har många gånger förts i samband 

med referenser till ”postmodernismen”. De första referenserna till denna svårdefinierade 

teoribildning börjar förekomma i slutet av 80-talet, men först mot slutet av 90-talet och 

för ett decennium framåt intensifierades debatten. Postmodernismens förhållande till 

historievetenskapen var en återkommande diskussion som kulminerade i Scandias 

temanummer på ämnet 2009.   

 Två av de första artiklarna ämnade att introducera postmodernistisk teoribildning 

skrevs av Thomas Jonter och Uffe Østergård. Østergårds artikel från 1989 var en 

omfattande diskussion om historievetenskapens förhållande till både skönlitteratur och 

andra vetenskaper mot bakgrund av texter av bland annat Hayden White, Paul Ricoeur 

och Carlo Ginzburg. Østergård menade att det blivit allt mer tydligt att 

kulturvetenskaperna arbetat efter ett positivistiskt vetenskapsideal, vilket visat sig 

ohållbart.  Särskilt pekade han på hur den språkliga vändningen lett till ökat fokus på 204

historiska framställningars textualitet och berättande karaktär.  Detta ansåg han vara en 205

positiv utveckling och manade därför historiker att reflektera mer över sin 

framställningsform, men ansåg dock inte att de postmoderna influenserna behövde leda 

till relativism.  Inte heller ville Østergård likställa historieskrivning med romankonst 206

eller underminera vetenskapligheten, även om han önskade att uppdelningen mellan 

vetenskap och etik skulle förkastas.  Gällande själva begreppet postmodernism medgav 207

Østergård att det var aningen oklart.  208

 Ibid.203

 Uffe Østergård, ”Analyse og syntese i postmodernismens æra - eller fortællingens tilbagekomst i historien”, Scandia 204

55:1 (1989), s. 18.

 Ibid., s. 14.205

 Ibid., s. 24.206

 Ibid., s. 33f.207

 Ibid., s. 24.208
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 Jonters artikel publicerades tre år efter Østergårds och var ett försök att råda bot på 

bristen av kontinentalfilosofiskt tänkande i den svenska debatten och introducera den 

postmoderna teoribildningen och de utmaningar den medförde för historievetenskapen. 

Jonter ansåg det centrala för postmodernismen vara dess förnufts- och upplysningskritik, 

samt dess upplösning av subjektet. Enligt postmodernismen kan vi, menade Jonter, inte 

komma åt ”sanningen”, ”meningen” eller ”verkligheten”.  209

 Jonter pläderade för en uppmjukning av vetenskapsbegreppet och kritiserade 

Christer Winbergs teoretiska realism. Winberg reducerade, enligt Jonter, ”problematiken 

till ett konstaterande av en av oss oberoende verklighet.”  Att följa postmodernismens 210

uppfattning att språket aldrig kan referera till något utanför sig själv omöjliggör dock 

uppfattningen att historievetenskapen kan nå ”sanning” i konventionell (korrespondens-

teoretisk) mening, ansåg Jonter.  Han argumenterade därför för att ersätta 211

objektivitetskravet med ett intersubjektivitetskrav.  Detta, menade Jonter, uteslöt att 212

historia kunde anses vara en form av vetenskap, utan gjorde det närmast till en sorts 

skönlitteratur.  Tilläggas kunde ju, att om själva idén om vetenskap vore beroende av 213

korrespondensteorins hållbarhet skulle man bli tvungen att förkasta all vetenskap över 

huvud om man inte anslöt sig till denna epistemologi. Här tycks Jonter blanda ihop 

vetenskaps- och kunskapsteori. 

 Winberg replikerade på Jonters artikel och hävdade att trots att det inte finns ”teori- 

eller kulturoberoende begrepp” är det enbart frågorna historikern ställer som är 

teoriladdade. De empiriska observationerna är det inte.  Detta ansåg Winberg göra det 214

möjligt att behålla objektivitetskritieriet. Hans resonemang tycks dock implicera att 

empiriska observationer är av icke-språklig natur, vilket verkar mycket märkligt. Winberg 

är alltför kategorisk i sina resonemang, trots att han säger sig vilja finna en position 

mellan positivism och relativism. Han hävdar exempelvis att omöjligheten av absolut 

 Jonter, ”Förklarar vi då vi förklarar?”, s. 78.209

 Ibid., s. 85.210

 Ibid., s. 79.211

 Ibid., s. 90.212

 Ibid., s. 79, 84. Jonter har dock vissa reservationer mot att likställa historia med romanskrivning, men menar att 213

skillnaden ändå inte är så stor som vi gärna vill tro. Se s. 87.

 Christer Winberg, ”Historiska kamikazepiloter”, HT (1992), s. 366f.214
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säkerhet inte behöver leda till total osäkerhet,  utan att inse att detta är en uppfattning 215

som delas även av hans meningsmotståndare. 

 Jonters ifrågasättande av gränserna mellan historia och skönlitteratur bemöttes 

också dem av Winberg, som argumenterade för vikten av att hålla isär konst och 

vetenskap; annat vore en ”självmordslinje” för historikerna.  Winberg ansåg att 216

faktumet att en historiker ”behöver ’konstnärliga’ egenskaper som fantasi, intuition eller 

inlevelseförmåga” inte gjorde forskningen till ”en subjektiv produkt, som undandrar sig 

rationell kritik och diskussion.”  217

 Redan två år innan meningsutbytet hade Winberg publicerat en artikel i Scandia med 

den talande titeln ”Varför skriver vi inte historiska romaner i stället?” I denna skrev 

Winberg att han bland historiker tyckts se ”en upptagenhet med formen, med 

berättartekniken och en utsuddning av gränserna mellan skönlitteratur och vetenskap.”  218

Orsakerna till osäkerheten kring historieskrivningens vetenskapliga status var enligt 

Winberg, som vi sett ovan, ökad subjektivism och kunskapsrelativism. ”För hur”, frågade 

sig Winberg, ”skall vi egentligen kunna motivera att det bör finnas historiska 

institutioner, att skattebetalarna bör bekosta historikers verksamhet, om vi hävdar att det 

som produceras i denna verksamhet inte är något annat än en reproduktion av våra 

subjektiva ståndpunkter och förutfattade meningar?”  219

 Säkert var det inte Winbergs intention, men han tycks snarare nedvärdera 

romankonsten, än uppvärdera historieskrivningen. För vilken romanförfattare skulle  

mena sig enbart reproducera ”subjektiva ståndpunkter och förutfattade meningar”? Och 

knappast skulle väl någon påstå att en roman ”undandrar sig rationell kritik och 

diskussion”? 

 Intressant är dock att postmodernismen tycks medföra ett fokus på språket och 

narrationen som utmanar gränsen mellan historieskrivning och skönlitteratur och därmed 

hotar ämnets vetenskapliga status. Samma år som ”Varför skriver vi inte historiska 

romaner i stället?” publicerades ytterligare två artiklar som berörde just förhållandet 

 Ibid., s. 367.215

 Ibid., s. 368.216

 Ibid., s. 367.217

 Idem., ”Varför skriver vi inte historiska romaner i stället? … ”, s. 6.218

 Idem., ”Historiska kamikazepiloter”, s. 368.219
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mellan historia, språk och berättande. Båda artiklarna är att betrakta som kritiska 

introduktioner. Den ena över möjligheten att använda språk i historiska analyser,  den 220

andra över relationen mellan det historiska narrativet och den historiska verkligheten. 

Lennart Lundmark, som skrivit den senare artikeln, anslöt sig liksom Winberg till 

kunskapsrealismen. Enligt denna, menade Lundmark, finns det en oberoende verklighet 

vi kan skaffa oss kunskap om, men som språket inte klarar av att avbilda till fullo.  221

 Tvärtemot Winberg, som tycktes vilja avfärda alla eventuella relationer mellan 

skönlitteratur och historia, ansåg Lundmark det nödvändigt att utforska likheterna i 

framställningssätt och form. Lundmark anknöt även den ökade problematiseringen av 

historia som text till postmodernismens ökade inflytande.  222

 Ytterligare exempel på bejakande av postmodernismen finner vi hos Anna 

Jansdotter. Utan att närmare utveckla vad hon lägger i begreppet hävdade hon att 

historikerna borde välkomna dess bidrag till teori- och metodutveckling, snarare än att 

oroa sig över postmodernismens kunskapskritik.  Hon påstod även att 223

postmodernismen bidragit till att utveckla källkritiken, även om det i hennes artikel inte 

framgår hur.  224

 Jansdotters försvar av postmodernismen var en kommentar på en artikel av Lars 

Magnussons, som diskuterade hur vetenskaplighet hotas av ökad subjektivitet, men som 

inte använde begreppet ”postmodern” annat än som beskrivning av den samtida 

kulturen.  Jansdotter verkar dock inte uppmärksamma detta, och riktar sin kritik mot 225

att Magnusson försvarar objektivism, vilken hon menar att postmodernismen utmanar.  226

Det blir i meningsutbytet tydligt att postmodernismen anses förknippad med 

subjektivism och relativism. Intressant att notera är att Lars Magnusson själv blivit 

kritiserad för relativism och subjektivism av Christer Winberg bara ett par år tidigare. 

Detta illustrerar att positionsförskjutningarna under 90-talet skett snabbt i dessa frågor.  

 Henrik Berggren & Lars Trägårdh, ”Historikerna och språket: teoretiska ambitioner och praktiska begränsningar”, HT 220

(1990), s. 357-375.

 Lennart Lundmark, ”Berättande och verklighet i historieskrivningen”, Scandia 56:2 (1990) s. 127.221

 Ibid.222

 Anna Jansdotter, ”Ett steg framåt, eller två steg tillbaka?”, HT (1997), s. 44f.223

 Ibid., s. 45.224

 Magnusson, ”Finns det något utrymme … ”, s. 40.225

 Jansdotter, ”Ett steg framåt … ”, s. 43.226
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 Diskussionen om postmodernismen, dess utmaningar och inflytande på den svenska 

historieskrivningen var dock inte särskilt informerad eller reflekterad under 90-talet. Som 

Håkan Arvidsson påpekat tycks begreppet som det användes i debatten, ”mest av allt 

likna ett spöke som konstruerats av dem som berömmer sig av att aldrig hemfalla åt 

konstruktioner.”  Trots dessa iakttagelser reserverade sig även Arvidssons mot 227

postmodernismen, som han ansåg medföra åsikten att alla versioner är historien är lika 

giltiga och enbart betraktade världen som ogenomträngligt språk.  228

 En av de svenska historiker som under 00-talet argumenterar för vinsten av 

postmoderna perspektiv inom historieskrivning är Roddy Nilsson. Han har pekat på den 

radikala potentialen i det postmoderna tänkandet och hävdat att det skulle utmana 

ämnets identitet samt omdefiniera innebörden av historievetenskapen och dess syften om 

det togs på allvar.  Tvärtemot den majoritet av historiker som yttrat sig i debatten har 229

Nilsson påstått att postmodernismen gjort historia mer betydelsefullt.  230

 Nilsson menade att postmodernismen utmanade den ”naiva realism” och 

”oreflekterade empirism”, enligt vilken historieskrivning går ut på att med hjälp av 

källkritiken rekonstruera det förflutna som det en gång varit.  Med utgångspunkt bland 231

annat i flera av de i det här avsnittet diskuterade artiklarna argumenterade Nilsson för att 

postmodernismen ansetts utgöra ett hot mot historievetenskapen, framförallt genom att 

den förknippats med relativism och därför hotat sanningsanspråk och de disciplinära 

gränserna.  Även Nilsson menade att begreppet sällan definieras och att detta bidragit 232

till att postmodernismen kommit att ”fungera som en bekväm samlingsbeteckning för en 

rad olika företeelser inom historieskrivningen som kritikerna ogillar.”  Nilsson uttryckte 233

även kritik mot oviljan bland historiker att över huvud betrakta sanning och objektivitet 

som vetenskapsteoretisk debatterbara.  234

 Håkan Arvidsson, ”Dåtiden - tur och retur”, HT (2002), n2, s. 410.227

 Ibid., s. 419.228

 Roddy Nilsson, ”Den närvarande frånvaron … ”, s. 201.229

 Idem., ”Historiedidaktiken och den postmoderna utmaningen”, HT (2001), s. 73f.230

 Idem., ”Postmodernism, källkritik och historieskrivning”, HT (2005), s. 234.231

 Ibid., s. 235ff.232

 Ibid., s. 236.233

 Ibid., s. 239.234
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 Historievetenskapen borde kännas vid, argumenterade Nilsson, att det inte finns en 

historia, utan att berättelserna om det förflutna ständigt skrivs om och att en version av 

historien alltid är skriven för någon och med vissa syften, uttalade eller ej.  Vidare 235

menade han att historiska berättelser inte kan referera till en extern verklighet, men 

ansåg att detta inte medförde att historikern måste överge tron på denna.  Som vi sett är 236

detta ett återkommande ”argument” mot postmodernism och relativism. 

 Nilsson ansåg historieskrivningen vara konstruktivistisk, det vill säga, att historiker 

skapar historia, snarare än att avbilda den förflutna verkligheten. Han påstod att 2000-

talets historiker i allmänheten är relativister och konstruktivister av ”något slag”.  237

Därmed tonar han ner motsättningen mellan postmodernister och ”traditionalister”. Det 

faktum att många historiker började betrakta objektivitet som en gradfråga antyder att 

Nilsson har en poäng. Han har även argumenterat att postmodernismens övergivande av 

objektivitet och sanningsanspråk inte behöver göra historien godtycklig.  238

 På denna punkt var dock Rolf Torstendahl av annan åsikt. När han 2005 

argumenterade för att kravet på sanning borde ersättas med giltighet passade han även på 

att reservera sig mot postmodernistiskt godtycke.  Sex år tidigare hade han i en artikel 239

uttryckt tveksamhet till om den språkliga vändningen medfört något nytt och vände sig 

samtidigt mot vad han uppfattade som den postmoderna historieteorins esteticism.  240

Han tycktes även dela den vanliga uppfattningen att postmodernismen inte är förenlig 

med objektivitet.  241

 Torstendahls senare artikel var en kommentar riktad mot Kim Salomon, som svarade 

att han var tveksam till om det alls är förenligt att vara postmodernist och historiker.  242

Meningsutbytet hade sitt upphov i en artikel av Salomon, i vilken han hävdade att det 

traditionella objektivitetskravet inom historieforskningen utgjorde ett hinder för 

samtidshistorisk forskning. I artikel nämnde han förvisso den språkliga vändningen och 

 Idem., ”Historiedidaktiken … ”, s. 72.235

 Ibid., s. 72f.236

 Idem., ”Postmodernism … ”, s. 246.237

 Ibid., s. 244; Idem., ”Historiedidaktiken … ”. s. 73.238

 Rolf Torstendahl, ”Källkritik, metod … ”, s. 213.239

 Idem., ”Ny och gammal samtidshistoria”, HT (1999), s. 265.240

 Ibid., s. 262.241

 Kim Salomon, ”Svar till Rolf Torstendahl”, HT (1999), s. 573.242
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kulturstudier, men dock inte begreppet postmodernism, bortsett från att han i 

förbigående refererar till ”det postmoderna 90-talet”.  Likheten med diskussionen 243

mellan Magnusson och Jansdotter ovan är på så sätt stor. I båda fallen tycks uttrycket 

”postmodern” trigga igång ett meningsutbyte där ordet ges en helt annan innebörd än i 

ursprungsartikeln. 

 Salomons syn på postmodernismen fick han dock utveckla i Scandias temanummer  

på ämnet 2009. Han försökte i detta tona ner de kunskapsteoretiska motsättningarna 

inom den svenska historikerkåren. Han menade att postmodernismens inflytande på 

historieskrivningen i Sverige bestått av två vändningar, den kulturella och den 

språkliga.  Med den förstnämnda vändningen förknippas exempelvis den tidigare 244

diskuterade historiska antropologin och med den senare ett i allmänhet större intresse för 

språk och narration. Dessa har inte ansetts särskilt provokativa, argumenterade Salomon, 

utan det hotfulla i postmodernismen har snarast legat i uppfattningen att det inte skulle 

finnas någon verklighet utanför språket.  Denna åsikt hade dock inte ”förfört” de 245

svenska historikerna, menade han.  Salomon ansåg att diskussionen om post-246

modernismen bland svenska historiker varit satt på undantag, vilket gissningsvis berott på 

att den ansetts synonym med kunskapsrelativism, som mött ett i stort sett enat 

motstånd.  247

 Enligt Salomon tycks postmodernismen framförallt ha inspirerat till att bredda 

historieskrivningen till nya områden och försett forskningen med användbara begrepp 

som ”diskurs” och ”konstruktion”. Han ansåg en följd av detta vara att orsaksförklaringar 

och fastslående av sanningar nedtonats i historieskrivningen till förmån för reflektion och 

resonemang. Dock ”är det viktigt att betona att postmodernistiskt inspirerade historiker 

inte ifrågasätter vikten av att försöka komma åt sanningen. Däremot betraktar de ofta 

sanningen som mer komplex än vad som varit brukligt.”  248

 Idem., ”Samtidshistoriens nya perspektiv”, HT (1999), s. 65.243

 Idem., ”Den kulturella vändningens provokationer”, Scandia, 75:1 (2009), s. 61.244

 Ibid.245

 Ibid., s. 80.246

 Ibid., s. 62.247

 Ibid., s. 81.248
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 Salomons artikel följdes av två kommentarer, i vilka han fick kritik för att nedtona 

konflikten mellan olika historiesyner. Idéhistorikern Torbjörn Gustafsson Chorell 

påpekade att postmodernismen framförallt inneburit en kritik av den epistemologiska 

korrespondensteorin. Om en extern verklighet existerar eller ej är inte poängen. 

Problemet är att en historisk framställning, enligt korrespondensteorins kritiker, inte kan 

jämföras med en historisk verklighet. Detta innebär att sanningsbegreppet måste 

omformuleras, menade Gustafsson Chorell.  Att ge upp idén om en slutgiltig sanning 249

behöver ju inte innebära att alla tolkningar är lika bra, det intressanta är skälen till att 

välja en tolkning före en annan. 

 Salomon gavs av Sara Edenheim rätt i att postmodernismen i praktiken knappast 

förändrat historieämnet. Tvärtemot Salomon beklagade dock Edenheim detta.  Hon 250

ansåg det problematiskt att den språkliga och kulturella vändningen tyckts stå för ”allt 

som har hänt efter positivismen och historiematerialismen” och fann därmed anledning 

att tala om det ”post-positivistiska paradigmet”.  Även Edenheim gjorde iakttagelsen att 251

postmodernismen främst varit ett spöke i debatten och att ståndpunkterna sällan 

specificerats eller anknutits till någon särskild person.  252

 Edenheim framhöll att historieskrivningen behållit de binära motsatspar som den 

poststrukturalistiska teoribildningen strävade efter att göra sig av med, mellan fakta och 

tolkning; aktör och struktur; subjekt och objekt; språk och materia.  Artikeln visar på 253

bristen av konflikter inom den svenska historieskrivningen och avslutas genom att 

Edenheim frågar sig om det inte är teoriutveckling i allmänhet som skrämmer, snarare än 

just postmodernismen.  254

* 

 Torbjörn Gustafsson Chorell, ”Kommentar till Kim Salomon”, Scandia 75:1 (2009), s. 86.249

 Sara Edenheim, ”Den kulturella förevändningen …”, s. 92.250

 Ibid., s. 93, 95.251

 Ibid., s. 100.252

 Ibid., s. 101.253

 Ibid., s. 105.254
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Objektivitetsfrågan och insikterna om historikerns bundenhet i tid och rum uppkom långt 

före den studerade tidsperioden. Ändå har diskussionerna intensifierats och lett till nya 

insikter och förändrade ståndpunkter under det senaste halvseklet. Att historikern inte 

närmar sig det förflutna från en neutral ståndpunkt tycks det ha uppstått konsensus 

kring. Dessutom tycks det ha blivit alltmer acceptabelt att på etiska och politiska grunder 

välja studieobjekt. Detta har dock i sig inte utmanat objektivitetsidealet. 

 Relativism och subjektivism har, som vi sett, ansetts hota objektivitetsidealet och 

därmed vetenskapligheten. Sällan har dessa begrepp definierats, vilket emellanåt lett till 

förvirrade meningsutbyten. Subjektivism i bemärkelsen att historikern blir mer synlig i 

texten har vållat vissa diskussioner, men det kontroversiella har snarare legat i när det 

likställts med tyckande. Det har då förknippats med relativism, i bemärkelsen att alla 

ståndpunkter är lika acceptabla och därmed alla framställningar av historien lika bra. 

Detta har ansetts underminera historieforskningens vetenskaplighet. 

 Alternativet har oftast ansetts vara att förespråka sanning och objektivitet. De som 

kritiserats objektivitetsidealet har talat om det i konventionell mening, som ett absolut 

förhållande. Hos de som försvarat detta har det skett en förskjutning av begreppets 

betydelse, som snarast ansetts utgöra ett ouppnåeligt mål på en gradskala. Dessa 

historiker har ofta anslutit till epistemologiska ståndpunkter som ”teoretisk realism” eller 

”kunskapsrealism”. Andra alternativ som framförts är att i större grad fokusera på 

intersubjektivitet och giltighet utifrån vetenskapssamhällets överenskomna normer. 

 Hotet från relativism och subjektivism har sedan slutet av 80-talet ansetts 

sammanbundet med postmodernismen. Denna idéströmning har ansetts innefatta 

kulturhistoriska fält som historisk antropologi, vars metoder av vissa ansetts 

kontroversiella. Dessutom har postmodernismen ansetts vara sammanflätad med den 

språkliga vändningen. Här har det hotfulla legat i att gränserna mellan historievetenskap 

och skönlitteratur utmanats. Framförallt har postmodernismen av dess kritiker ansetts 

leda till godtycklighet och medföra att tron på den externa verkligheten förkastas. Vad 

vissa historiker har haft svårt att greppa är skillnaden mellan att tro på en objektivt 

existerande verklighet och möjligheten att i historieskrivningen kunna fånga den 
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utomstående verkligheten i text. Debatten i dessa frågor har över huvud lidit brist på 

konkretion och begreppsdefinition. 

3. Historiens nytta & syften 

Fakta eller frigörelse? 

Objektivitetsproblematiken, frågan om möjligheten till och önskvärdheten av neutralitet 

samt insikten om historievetenskapens teoribundenhet som diskuterats ovan, leder till 

den för historiker centrala frågan om deras ämnes målsättningar, nytta och syften. Dessa 

har berörts i ovanstående kapitel, men ska nu undersökas mer explicit. 

 Från att Scandia bildades 1928 fanns under de första årgångarna av tidskriften en 

deklaration om dess syfte författad av Lauritz Weibull på baksidan av tidskriftens pärm: 

”Den historiska vetenskapens mål är att konstatera historiska fakta och att på grundval av 

dessa klart och exakt framlägga, hur livet, andligt och materiellt, i ett allsidigt 

orsakssammanhang gestaltat sig i det förflutna.” Och vidare: ”Denna tidskrifts strävan är 

en historisk rekonstruktion vilande endast på säkra utgångspunkter.”  255

 Enligt Lauritz bror, Curt Weibull, skulle dock inte ”historisk rekonstruktion” 

nödvändigtvis uppfattas som ett återgivande av verkligheten ”wie es eigentlich gewesen”. 

Historikerns arbete är begränsat till källorna och den historiska verkligheten i sig kan 

aldrig återskapas. Detta, menade Curt Weibull, skiljer historia som vetenskap från 

romankonst. Inget utrymme för spekulation ges.  256

 Med detta i åtanke verkar det märkligt att så många historiker i de studerade 

artiklarna, senast Eva Österberg 2013, uppfattat det hotfulla med postmodernismen vara 

dess förnekande av en verklighet utanför språket.  Bortsett från att påståendet saknar 257

grund borde inte historikern vara beroende av en yttre verklighets existens, om det är så 

att dennes arbete går ut på att göra rekonstruktioner av det förflutna utifrån de 

tillgängliga källorna. Menar Österberg och andra som framfört denna kritik mot 

 Citerat i Birgitta Odén, ”Scandia - tidskrift för en annan uppfattning”, i Anders Grönvall & Jerker Rosén (red.) Historia 255

och samhälle: Studier tillägnade Jerker Rosén, Studentlitteratur (Lund 1975), s. 188f.

 C. Weibull, ”Lauritz Weibull … ”, s. 12.256

 Eva Österberg, ”Människokunskap och långa tidsaxlar”, Scandia 79:2 (2013), s.129.257
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postmodernismen att historikern faktiskt återskapar det förflutnas verklighet? Jag tror 

knappast det. Inte ens Christer Winberg, som tycks vara den ende i de studerade 

artiklarna som hävdar att historia handlar om att beskriva det förflutna ”wie es eigentlich 

gewesen”, menar att historikern skapar korrekta ”avspeglingar” av det förflutna.  258

 Men även om man delar uppfattningen att historievetenskapens syfte är att göra 

historiska rekonstruktioner bör man fråga sig varför. Vad är nyttan med dessa? Varför 

behöver vi kunskap om det förflutna? Är all kunskap om historien lika viktig? Om inte, 

hur väljer vi vilken historisk kunskap vi ska prioritera? Detta är ämnet för 

undersökningens avslutande kapitel. 

 I ”Dikt och vetande i historieskrivningen” beklagade Stefan Björklund bristen på 

måldebatt inom disciplinen. Själv urskiljde han tre tänkbara motiv för historisk forskning. 

Det första gällde historia som ”kulturproduktion”, med vilket menades att bidra till 

människors livsåskådning och skänka tidsperspektiv. Den andra var att skapa 

handlingsalternativ. Den tredje uppgiften, som enligt Björklund föll inom någon av de två 

första, var att motverka historieförfalskning. Det sistnämnda uppfattade han som ett arv 

av den historisk-kritiska skolan, som framgångsrikt hade slagit hål på nationalistiska och 

andra myter.   259

 Björklund gick i polemik mot vad han uppfattade som den rådande trenden inom 

historieskrivningen, att fastslå enskilda historiska fakta.  Han ansåg att historikern 260

snarare än att koncentrera sig på enskilda fakta borde fråga sig vilka fakta som är 

eftersträvansvärda. Historievetenskapen, ansåg Björklund, gjorde mest nytta genom att 

bidra med grundforskning och orsaksförklaringar som stöd till samhällsvetenskaperna.  261

Dock tycktes hans inställning till nyttobegreppet ambivalent:  

Jag har haft anledning att ångra alla antydningar åt nyttohållet. Dels därför att det 
också rör sig om en vetenskaplig livsåskådningsfråga, dels därför att jag aldrig tänkt 
mig att på historisk forskning ställa ett krav på mätbar nytta. Min tanke har varit 
den, att systematiskt vetande är nyttigt eller t.o.m. nödvändigt för människans 

 Winberg, ”Nyhistorism och postmodernism … ”, s. 246.258

 Björklund, ”Dikt och vetande … ”, s. 189f.259

 Ibid., s. 191.260

 Björklund et. al., ”Historia som vetenskap? … ”, s. 380.261
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framtid, att vetenskapen är en och odelbar och att historieforskningen måste finna 
sin plats i denna vetenskapliga enhet.  262

Möjligen ska ovanstående förstås som att Björklund inte ville se nytta som knutet till det 

rådande samhällets intressen, utan som något större och mer abstrakt avsett att komma 

hela mänskligheten till godo. 

 Även Birgitta Odén tycktes dela uppfattningen om vikten av att motverka 

historieförfalskning och mytbildning, då hon ansåg att historikerns arbete inte bara gjorde 

nytta genom att öka det historiska vetandet, utan även genom att revidera eller förkasta 

rådande kunskap.  Hon ansåg även att Björklunds uppdelning i historia som 263

kulturproduktion och påverkan av handlingsalternativ var en skillnad i grund- och 

målforskning.  Medan den förra värderas efter inomvetenskapliga kriterier, värderas den 264

senare efter utomvetenskapliga. Odén menade att den politiskt styrda målforskningen 

varit vanligare förr, men att det för marxister och positivister var ”självklart att historien 

skulle ställas i politikernas tjänst."  265

 Just den senare typen av forskning tycktes saknas av Erik Lönnroth, som året efter  

Odéns artikel presenterade vad han kallade sin ”programförklaring för en ny 

pragmatism”.  I denna argumenterade han att historievetenskapens mål var att bidra 266

med den forskning samhället var i behov av, samtidigt som han höll fast vid vikten av att 

fastställa objektiv historisk fakta.  Med detta tycktes han vilja poängtera att forskningen 267

inte förbehållslöst fick instrumentaliseras eller ställas i makthavarnas tjänst.  

 I en replik på Lönnroths artikel gavs han från Sivert Langholm medhåll i behovet av 

pragmatisk forskning i bemärkelsen att producera historiska perspektiv utifrån dess 

samtidsrelevans.  Detta, menade Langholm, fick dock inte vara historieskrivningens 268

ända uppgift. Hans artikel är över huvud en tidig argumentation för pluralism, både i val 

av ämnesområde och tidsperiod, samt gällande uppfattningen om forskningens syften.  269

 Ibid., s. 390.262

 Odén, ”Clio mellan stolarna”, s. 201.263

 Ibid., s. 184.264

 Ibid., s. 189.265

 Lönnroth, ”Prioriteringsfrågor … ”, s. 423.266

 Ibid., s. 417f.267

 Sivert Langholm, ”Visjoner og pluralisme i historieforskningen”, HT (1969), s. 424.268

 Ibid., s. 428f.269
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 Även Richard Matz framhöll historieskrivningens samtidsrelevans, men delade 

knappast Langholms tillåtande pluralism. Matz knöt av till Benedetto Croces uttalande att 

all historia är nutidshistoria: ”Det är nuet som måste göras gripbart och bedömbart, inte 

som något självändamål, utan som underlag för det ständiga språng in i framtiden som 

det utmynnar i.”  Att ägna sig åt historia för att det är ”kul” eller att syftet med historia 270

skulle vara efterfrågan av densamma avfärdade Matz som ”pseudomotiveringar”.  Han 271

framhöll hermeneutikens förståelseperspektiv och avfärdade även att syftet skulle vara att 

förklara individuella händelser eller allmänna lagar.  Förståelsen av historien fyller dock 272

bara sitt syfte, ansåg Matz, om människan lyckas ”införliva det som bärande element i 

personligheten.”  Matz ville med detta peka på existentiella och emancipatoriska syften 273

med studiet av historia. Vad gäller den emancipatoriska aspekten menade Matz att detta 

kunde kunde vara både individuellt och samhälleligt.  Vidare ansåg han att historia dels 274

skulle fungera som en kritik av nuet, dels skulle ställa det förgångna till ”framtidsbyggets 

disposition”.  Matz resonemang präglas dock av en viss vaghet, vilket blir som mest 275

tydligt när han hävdar att historieforskningen borde riktas mot ”vissa goda mål” utan att 

närmare ange dessa.  276

 Göran B. Nilsson var som vi sett i tidigare kapitel motståndare till relativism, men 

också kritiker av historiker som enbart tycktes ägna sig åt att planlöst samla historiska 

fakta. I likhet med många andra historiker framhöll Nilsson vikten av källkritik. Han 

påpekade dock att även efter att källornas trovärdighet avgjorts bestod problemet med att 

kombinera dessa och sätta in de enskilda historiska fakta i ett större sammanhang.  277

Nilsson menade att denna insikt sedan länge var känd och åberopade Erik Arups ord om 

att historieskrivningen krävde ett inslag av dikt, vilket Nilsson poängterade inte innebar 

att historikern skulle ge avkall på vikten av korrekta fakta.  Han var dock kritisk till 278

 Matz, ”Varför historia?”, s. 502.270

 Ibid., s. 499f.271

 Ibid., s. 506.272

 Ibid., s. 511.273

 Ibid., s. 511f.274

 Ibid., s. 506.275

 Ibid., s. 503f, 506.276

 Nilsson,”Om det fortfarande behovet … ”, s. 190ff.277

 Ibid., s. 192.278
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”faktapositivismens” dominans inom historieskrivningen och beklagade att humanistisk 

forskning inte förmådde behandla existentiella och identitetsskapande frågor, vilket han 

ansåg var en följd av denna.  Nilsson hävdade även, likt Matz men i mildare ordalag, 279

historieskrivningens emancipatoriska potential. Med detta avsåg han att peka på 

historieskrivningens möjlighet att bidra till att vidga det mänskliga handlingsutrymmet 

samt verka för ”kulturell transformation.  280

 I en senare artikel, från 2005, tycktes Nilsson ha reviderat sina åsikter något. Han 

ansåg då att historikern borde ägna sig mer åt ”var-dagens” historia, med vilket han avsåg 

att bättra på ”en redan föreliggande historieskrivning.”  Hans åsikt tycktes vara att alla 281

handlingar, både på individuell och samhällelig nivå, sker mot bakgrund av någon sorts 

uppfattning om historien. Därför, ansåg Nilsson, gör historikern ”uppenbar individuell 

och samhällelig nytta” genom att ständigt vara verksam i att revidera historieskrivningen 

till det bättre.  Vad det i sammanhanget innebär att ”förbättra” historieskrivningen 282

framgår inte, men vidare emancipatoriska verkar anspråken inte vara. 

 I en replik på en av Nilssons artiklar gav även Bo Stråth uttryck för vikten av  

historieskrivningens emancipatoriska utgångspunkter, i vilket han la innebörden ”att 

världen kan och bör bli mycket bättre än vad den någonsin visat sig vara”.  Inte heller i 283

denna artikel blir det särklit tydligt vad emancipatoriskt historieskrivning innebär i 

praktiken. Handlar det om att, likt den historisk-kritiska skolan, slå hål på myter, eller att 

skriva förtryckta gruppers historia? Kanske att skriva historia från marxistiska 

utgångspunkter? Vem eller vilka är det egentligen som ska frigöras, och från vad? 

 Oavsett svaren på dessa frågor uppstår lätt en konflikt mellan inomvetenskapliga 

krav och utomvetenskapliga syften. Dessa belystes i Scandia 1982 av Thorsten Nybom. 

Han riktade kritik mot källfetischism, positivism och framförallt vad han upplevde som en 

tendens att sudda ut gränserna mellan vetenskap och ideologiproduktion. Nybom var 

kritisk mot att göra vetenskapen till ett medel för externa syften, oavsett om det gällde att 

 Idem., ”Svenska andefattigdomens betydelse … ”, s. 24.279

 Idem.,”Historia som historia”, HT (1990), s. 276f.280

 Idem., ”Historia som vetenskap”, s. 204.281

 Ibid., s. 195.282

 Stråth, ”Historia som samhällsvetenskap”, s. 203.283
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ställa forskningen i politikens eller kommersens tjänst.  Han beklagade att vetenskapens 284

nytta och emancipatoriska kraft inte värderades utifrån dess ”förmåga att uppfylla kravet 

på vetenskaplighet, dvs av resultatens validitet, relevans och förklaringskraft”.  Nybom 285

hävdade även vikten av att historieforskningen uppfyller minimikrav som involverar 

precision i begreppsanvändning, intersubjektiv prövbarhet och interdependens mellan 

teori och empiri.  286

 Nybom menade att varken vetenskap som ägnar sig åt ideologiproduktion, eller som 

anser sin uppgift ligga i att rekonstruera ”förgångna meningshorisonter” ägde något 

existensberättigande.  Han riktade även kritik mot den så kallade ”Gräv där du står-287

rörelsen”, som han uppfattade som ”antivetenskaplig”.  I en något senare artikel 288

reserverade han sig även mot ”historia underifrån” och historia skriven utifrån 

exempelvis en viss grupps intressen.  Att historieskrivningen inte ska tjäna något yttre 289

syfte, utan att huvudsaken är att följa de inomvetenskapliga kraven var tydligt hos 

Nybom. Samtidigt ville han inte försvara historieforskning för forskningens skull, utan 

menade att forskning kan vara nyttig och emancipatorisk just genom att uppfylla kraven 

på vetenskaplighet. Hur detta ska gå till framgår dock inte. 

 Spänningen mellan viljan att å en sidan göra samhällsnytta, å andra beakta de 

inomvetenskapliga minimikraven utan att underkasta sig externa krav på forskningen 

återfinns i många av artiklarna, men hos Nybom tycks självmedvetenheten om detta extra 

tydlig. 

 Eva Österberg framförde 1990 kritik mot att historieämnets professionalisering 

bidragit till att vetenskapligheten enbart kommit att diskuteras utifrån kategorierna 

”sant” och ”falskt”. Hon menade att även etik och estetik, det vill säga kategorierna 

vackert - fult och gott - ont borde ges hänsyn.  Denna kritik knyter även an till tidigare 290

diskussion om dikotomin mellan fakta - värde, som Österberg anser problematisk. Hon 

 Thorsten Nybom, ”Till frågan om vetenskapen som ideologi”, Scandia  48:2 (1982), s. 293.284

 Ibid.285

 Ibid., s. 277.286

 Ibid., s. 294.287

 Ibid., s. 276.288

 Idem., ”Om historieforskningens karaktär … ”, s. 402.289

 Österberg, ”Etik i historisk forskning … ”, s. 3.290
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tycktes anse att fokus vid ämnets vetenskaplighet gjort att andra viktiga aspekter av 

historieforskningen gått förlorade:  

Historia som vetenskap blir en fråga om att finna tekniker och regelsystem för att 
urskilja det sanna och rekonstruera historiska händelser och förlopp. Historia som 
vetenskap blir en verksamhet för forskare, som helst hemlighåller sina politiska och 
moraliska övertygelser, som försöker vara neutrala och objektiva. Historia som 
vetenskap utspelar sig i en forskningsmiljö, där man sällan dryftar historikernas sätt 
att skriva och rentav tenderar att misstro de lysande stilisterna.  291

Österberg talade om forskningens emancipatoriska potential, men ansåg att etiska och 

politiska ställningstaganden skulle kombineras med krav på objektivitet.  292

 Även Kim Salomon framhöll att utomvetenskapliga ställningstaganden var 

nödvändiga för att avgöra forskningens relevans.  Salomons artikel från 1991 var en 293

argumentation för emancipatorisk forskning, men också den mest ingående diskussionen 

av vad detta kan sägas innebära. Han kontrasterade emanciapatoriska utgångspunkter mot 

idealistiska och pragmatiska. Medan idealisten förkastar alla externa krav på vetenskapen, 

försvarar pragmatikern sin verksamhet just utifrån nytta och samhällsrelevans. Nyttan ska 

enligt pragmatikern helst vara ekonomiskt eller instrumentellt påvisbar, vilket Salomon 

ansåg problematiskt.  294

 Företrädarna för det den emancipatoriska kulturvetenskapen, som växte fram under 

60-talet, ville kontrastera sig mot pragmatikernas ”medlöperi” och idealisternas 

irrelevans, hävdade Salomon. Han skiljde även mellan vad han kallade ”den externt 

motiverade aktionsforskningen” och ”den rationelle emancipatorikern”.  Gemensamt 295

för dessa var deras politiska och etiska ställningstaganden. Medan den förstnämnda 

kategorin ställde forskningen i vissa samhällsgruppers intressen, tjänade den senare 

”överordnade värden och principer som frihet och demokrati.”  Skillnaden mellan 296

aktionsforskaren och pragmatikern är därför enbart dess uppdragsgivare. 

 Ibid., s. 9.291

 Ibid., s. 18f.292

 Kim Salomon, ”Varför skall vi studera internationell samtidshistoria?”, HT (1991), s. 344.293

 Ibid.294

 Ibid., s. 345.295

 Ibid.296
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 När det gäller forskarens val av problemställningar ansåg Salomon att en idealistisk 

utgångspunkt inte ger någon vägledning, vilket den ”emancipatoriska, som emellertid 

samtidigt innebär ett normativt ställningstagande som inte sällan bestämmer forsknings-

resultatet” däremot gör.  Problemet tycks alltså vara att idealistens val av forsknings-297

uppgift är godtyckligt, medan emancipatorikern gör ett informerat val, men genom sitt 

aktiva ställningstagande riskerar att avgöra forskningens resultat på förhand. Trots detta 

dilemma tog Salomon den emancipatoriska forskningens parti, då han menade att 

kriterier för att bedöma historieforskningens behövdes, eftersom att all historisk kunskap 

inte är lika värdefull. Att enbart luta sig mot inomvetenskapliga intressen ansåg han 

otillräckligt.  298

Historia som meningsskapare & reflektionsdjup 

Diskussioner om historievetenskapens syften och mål har efter millenieskiftet förändrats i 

Scandia och HT. Tal om emancipation och kritik av oreflekterad faktainsamling har fortsatt 

förekomma, men i mindre utsträckning. Kanske har emancipationskraven tonats ned på 

grund av att de använts i så pass hög grad av historiker av vitt skilda ståndpunkter att 

begreppet blivit aningen urvattnat. Efter millenieskiftet har diskussionerna om 

historievetenskapens syften förändrats och allt mer kommit att handla om hur historia 

kan användas som ett sätt att reflektera över samtiden och för att skapa menings-

sammanhang. Dessa diskussioner kulminerar i Scandias temanummer från 2013 på ämnet 

Därför är vi historiker, som avslutar detta avsnitt och studiens undersökningsdel. 

 Roddy Nilsson argumenterade för att postmodernism och historiedidaktik har en 

gemensam agenda i att lära ut hur människan kan betrakta sig själv och samhället i ett  

historiskt sammanhang. Detta, ansåg han, för att hjälpa människan att bättre kunna 

reflektera över och tolka samtiden.  Nilsson menade att historia inte bör studeras för att 299

söka den historiska sanningen eller med syfte att lära in en kunskapsmassa, utan för att 

 Ibid., s. 346.297

 Ibid., s. 351f.298

 Nilsson, ”Historiedidaktiken … ”, s. 67, 80.299
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skapa meningsbärande berättelser, ge samtidsförståelse och perspektiv på samhälle och 

identitetsformering.  300

 Likt Nilsson lyfte Håkan Arvidsson fram ”reflektion, insikt och förståelse” som 

viktiga värden och pekade också han på historieskrivningens meningsskapande kraft.  301

Arvidsson ansåg att historieskrivningen borde betraktas som en dialog mellan nu och då 

med syfte att relativisera samtiden. Han var kritisk mot att bedriva forskning på 

efterfrågan från den styrande makten såväl som i tjänst av folket eller klassen, som 

marxisterna pläderade för.  Historieskrivningens berättigande, ansåg Arvidsson, ligger i 302

att den ger människor möjlighet att betrakta samtiden med distans.  303

 Som föregående kapitel visat har historieämnet ofta ansetts vara en vetenskap just 

tack vare dess förmåga att objektivt säga sanningen om det förflutna. Även efter 

millenieskiftet lever denna uppfattning kvar hos många. Vissa, som Arne Jarrick och 

Göran B. Nilsson, vill försvara dessa värden.  Andra, som Rolf Torstendahl, menar att 304

historieämnet borde nöja sig med att uppnå giltiga versioner av historiska förlopp i 

enighet med vetenskapssamhällets överenskomna normer.  Det är tveksamt om det i 305

praktiken behöver skilja särskilt mycket mellan historiker som arbetar efter det ena eller 

andra av dessa normer. Det tycks dock som att den senare ståndpunkten är mer förenlig 

med historieskrivning som meningsskapare, reflektion över nuet, eller varför inte, som 

Jonas Harvad uttryckt det, som en samhällelig förmedlare av hopp.  306

 En mer traditionell syn på historieämnet har på senare år framförts av Simon 

Larsson, som i Scandia 2010 beklagade ämnets deprofessionalisering och bristen på 

källkritik. Denna artikel är även intressant att kontrastera mot Eva Österbergs tjugo år 

äldre artikel, som diskuterades ovan. Medan Österberg var kritisk till profession-

aliseringen, som hon menade lett till en överdriven upptagenhet med kategorierna sant - 

falsk och gladdes över att att detta tycktes uppluckras, var Larsson kritisk till samma 

 Ibid., s. 67f; Idem., ”Postmodernism … ”, s. 245.300

 Arvidsson, ”Dåtiden - tur och retur”, s. 411, 423.301

 Ibid., s. 421.302

 Ibid., s. 412.303

 Nilsson, ”Historia som vetenskap”; Jarrick, ”Källkritiken måste uppdateras … ”.304

 Torstendahl, ”Källkritik, metod och vetenskap”.305

 Harvard, ”Är debatten kunskapens moder?”, s. 380.306
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tendenser. Är detta ett tecken på att utvecklingen gått för långt eller är det fråga om två 

olika synsätt på historisk forskning?  

 Färre historiker, påstod Larsson, vågar ”hävda den egna forskningens överlägsenhet 

när det gäller objektivitet, analytisk skärpa och empirisk kunskap gentemot andra typer av 

historieframställning.”  Han ansåg historievetenskapen plågades av ett ”mandarinideal” 307

som betonade sambandet mellan forskning och samhälle, snarare än forskningens 

autonomi, men paradoxalt nog samtidigt isolerade sig från samhället. Framför allt riktade 

sig artikeln mot Kim Salomons artikel om postmodernism från året innan, som Larsson 

uppfattade ledde till en distansering från sanningsbegreppet och öppenhet för pluralism 

så till den grad att alla ståndpunkter ansågs acceptabla.  308

 Alla historiker var alltså inte odelat positiva till den ökade pluralismen inom ämnet. 

Och visst kan man tycka att de som försvarar pluralismen borde vara tydligare med vad 

dess syfte egentligen är. Betyder fler perspektiv verkligen bättre historieskrivning, eller 

urvattnar och splittrar det snarare verksamheten? 

 Det finns också de som framfört radikal kritik av historieämnet som det traditionellt 

varit utformat och argumenterat för att historiker helt borde ompröva sin verksamhet. 

Den mest radikala kritikern av den egna disciplinen i de studerade tidskrifterna är Sara 

Edenheim. I en text från 2012 skrev hon att historievetenskapen var i behov av 

granskning, snarare än ytterligare kunskapsökning. Detta skulle dock inte ske genom 

historiografi eller historiedidaktik, då Edenheim ansåg dessa lida teoretiska brister.  309

Snarare borde subjektsformation studeras och emancipation, i bemärkelse förskjutning av 

maktpositioner, främjas. Hon argumenterade även, genom att knyta an till Alain Badiou, 

för att det förflutnas texter bör lyftas ur sin kontext för att ge samtiden politiska 

incitament.  310

 I Scandias temanummer ”Därför är vi historiker” 2013 listade Edenheim vad hon 

ansåg vara dåliga skäl till att folk blir historiker och som hon anser att det borde vara just 

historikernas uppgift att ändra på. Bland dessa angav hon nostalgiska skäl; en tro på att 

 Simon Larsson, ”Mandarinernas återkomst?”, Scandia 76:2 (2010), s. 127.307

 Ibid., s. 131f.308

 Sara Edenheim, ”Den odödliga historien - narrationen, händelse och det förflutna”, Scandia 78:1 (2012), s. 28.309

 Ibid., s. 27ff.310
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historia kan leda till samhällsförändring samt bevarande av kulturarv, utan att inse det 

motsägelsefulla i dessa två ståndpunkter; för att historikern och övriga samhället tror att 

historiker behövs, trots att ingen vet riktigt varför; för att kunna ägna sig åt humanistisk 

forskning utan att behöva blanda in krånglig teoribildning och vetenskapsfilosofi.  311

 Temanumret behandlade historieforskningens samhälleliga uppgifter och bland dess 

artiklar framhålls återkommande vikten av teoretisk och metodisk pluralism; att historien 

vidgas över nationsgränserna; behovet av synteser; värdet av forskningsfält som 

historiografi, historiebruk och minnesstudier; behovet av att överbygga klyftan mellan 

allmänhetens historieintresse och den akademiska historieforskningen; vikten av 

självreflektion och förtydligande av den egna forskningens nytta. 

 Många av artikelförfattarna påpekade även att historikern inte verkar från en 

värdeneutral position, utan är situerad i tid och rum. Återkommande var också att vikten 

av ”kritik” vidgas från att beteckna källkritik, dekonstruktion och mytkritik till att 

framhålla dess positiva och konstruktiva aspekter. Exempelvis argumenterade Sverker 

Sörlin för vad han kallade en ”generativ kritik”, vilket han menade dels innefattar att 

upptäcka missförhållanden, dels att ”förmå definiera nya sätt att tolka och förstå 

samhället och världen. Att ange dagordningen för vad som är viktigt, rotat i historisk 

förståelse.”  Med den generativa kritiken förknippade Sörlin förmåga till syntes och 312

överblick. Det vill säga, historikerna bör ta fasta på sin breda beläsenhet och förmåga att 

skapa sammanhang för att göra historisk kunskap tillgänglig och angelägen utanför den 

egna disciplinen.  Dessutom borde historikern förankra sina studier i samtiden och 313

aktivt verka för att vara samhällsrelevant, samt göra ”ansvarstagande värderingar” av den 

samhällsutveckling de analyserar.  314

 Maria Ågren framhöll att historikerns viktigaste verksamhet är att visa på hur 

dagens människor kan lära av historien.  Hon liknade historikerns arbete med tolkens. 315

Historikern är länken som möjliggör förståelse mellan det förflutnas kulturer och dagens 

 Idem., ”Därför är vi historiker”, Scandia 79:2 (2013), s. 76-77.311

 Sverker Sörlin, ”Historikernas betydelseunderskott - och dess botemedel”, i Scandia 79:2 (2013), s. 30.312

 Ibid., s.31.313

 Ibid., s. 31f.314

 Maria Ågren, ”Därför är jag historiker”, Scandia 79:2 (2013), s. 69.315

�68



 

och ser till att det förflutnas människor ges en rättvisande framställning.  Ågren menade 316

dock att historikern inte enbart ska förmedla det förflutna, utan även skapa ny kunskap 

”om sammanhang och processer som dåtidens människor i många fall kanske inte var 

medvetna om.”  Ågren betonade att kunskap om det förflutna kan vara osäker och 317

rymma flera möjliga tolkningar. Dock la hon stor vikt vid att historikers samhälleliga 

uppgift är att ge kunskap ”om vilka slutsatser som kan dras om det förflutna och vilka 

slutsatser som saknar vetenskaplig grund och därför inte får dras.”  Historikern, menar 318

Ågren, kan lära människor hur de kan lära av historien.  319

 Ågren bejakade i sin text en ganska traditionell bild av historievetenskapen som en 

fråga om att på vetenskaplig basis framställa en rättvisande bild av det förflutna. 

Samtidigt poängterar hon att historiska fakta kan vara osäkra, antyder historie-

skrivningens konstruktivistiska sida och nämner vikten av historiens möjlighet att ge 

alternativa perspektiv och dess förmåga att säga något om nuet. 

 I temanumrets mest tänkvärda artikel argumenterade Martin Wiklund för 

återupprättande av den historiska kunskapens användningsdimension. Han menade att 

denna praktisk-filosofiska och pragmatiska aspekt av historietänkandet gick förlorad när 

Historia Magistra Vitae blev en professionaliserad och institutionaliserad vetenskap som 

strävade efter objektivitet och värderingsfrihet. 

 Historia borde istället för att avbilda det förflutna handla om meningsbearbetning 

och historisk orientering i förhållande till framtiden, ansåg Wiklund.  Betoningen av 320

användning ska dock inte förstås som en plädering för instrumentalisering, vilket 

Wiklund var emot då han ansåg detta reducera den historiska kunskapen till ett medel för 

externa ändamål; exempelvis som ett verktyg för politiken. Detta vore inte förenligt med 

den kritiska aspekt som handlar om att prova olika möjliga förklaringar mot varandra, 

som utgör ett av historieämnets centrala kunskapsintressen.  Wiklund menade alltså att 321

instrumentaliseringens problem ligger i hur kunskapen användes, inte i att den gör det. 

 Ibid., s. 68.316

 Ibid., s. 69.317

 Ibid., s. 69.318

 Ibid., s. 70.319

 Martin Wiklund, ”Den historiska kunskapens praktiska ändamål: Från avbildning till ett reflexivt och dynamiskt 320

historiemedvetande”, Scandia 79:2 (2013), s. 115.

 Ibid., s. 121.321
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Gällande begreppet kritik framhöll även Wiklund, likt många andra av numrets författare, 

att detta även innefattar en normativ och konstruktiv aspekt. Han delade uppfattningen 

att historieämnet bör bidra till att utveckla historietänkandet i samhället för att 

exempelvis ge medborgarna verktyg att förhålla sig till diverse historiebruk.  Wiklund 322

sammanfattade vad han ansåg vara historieämnets förtjänster: 

Historisk kunskap är värdefull för att den främjar samhällets förmåga till 
handlingsorientering, dess självförståelse och förståelse av andra och 
omvärlden samt bidrar till reflektion kring och kritiken av dessa aspekter. 
Historikerns uppgift i samhället är att bidra till att förverkliga dessa 
kunskapsintressen.  323

Ett historieämne med fokus på dessa kunskapsintressen kan, ansåg Wiklund, stärka 

människors autonomi och verka frigörande genom att varsegöra människan om nuets 

kontingens, samt fungera som ett verktyg för reflexiv meningsbearbetning. Detta 

resonemang är långt från uppfattningen om att historievetenskapens syfte är att 

rekonstruera det förflutna och med större komplexitet än de populära anspråken på 

emancipation, som är helt frånvarande i temanumret. 

* 

Den historisk-kritiska skolans historiesyn, som dominerade historieskrivningen i Sverige 

under 1900-talets första hälft, har under det senaste halvseklet kommit att utmanas och 

ifrågasättas. Samtidigt ska dess inflytande över och betydelse för historieskrivningen i 

Sverige inte förringas. Källkritiken har fortfarande en stark ställning inom den svenska 

historievetenskapen, men betraktas i allmänhet inte längre som Metoden, utan en metod 

bland andra. Insikterna om historikerns egen bundenhet av tid och plats har lett till att en 

viss grad av subjektivt ställningstagande accepterats. Relationen mellan fakta och 

värderingar mjukats upp och det framstår inte längre som särskilt kontroversiellt att ta 

etisk och politiskt ställning, åtminstone inte i valet av studieobjekt. 

 Ibid., s. 119.322

 Ibid., s. 121f.323
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 Under hela den undersökta tidsperioden har diskussioner om historievetenskapens 

syften och mål med jämna mellanrum återkommit. Många gånger har dessa hängt 

samman med diskussioner om sannings- och objektivitetsproblematik. En bit in på 70-

talet började röster höjas för historiens emancipatoriska potential. Innebörden av detta 

specificerades sällan, men fortfarande hävdas det emellanåt. Sedan millenieskiftet har det 

blivit allt vanligare att historieskrivningen framhålls som ett verktyg för reflektion, samt 

menings- och identitetsskapande. 

 Det är dock tydligt att det finns en spänning mellan ämnets inomvetenskapliga krav 

och dess samhälleliga nytta. Många historiker under perioden har velat hävda det senare, 

men samtidigt velat betona att de inte önskar instrumentalisera kunskapen eller tjäna 

varken politiska makthavare eller kommers. Ett alternativ som framförts är att ställa 

historikern i tjänst av större mer abstrakta värden som demokrati och frihet. Frågan är 

dock hur konkret detta kan påverka den praktiska forskningen. 
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III. Avslutning 

Slutdiskussion: Historia & det förflutnas spegel 

Denna studie har behandlat hur teoretiserande kommit att bli en självklar del av svensk 

historisk forskning och debatten kring ämnets syfte och dess epistemologiska grund 

under det senaste halvseklet. Teoriernas intåg var inte oproblematiskt. Vissa historiker 

har hållit fast vid objektivitets- och neutralitetsidealet trots insikten att dessa aldrig helt 

kan uppnås. Andra har menat att historikern bör tillåtas vara värderande i valet av 

studieobjekt genom att exempelvis välja forskningsområde efter samtida problem. Detta 

har ansetts kunna bidra till att göra forskningen mer samhällsnyttig, utan att för den skull 

utmana objektivitetsnormen. På så sätt har båda leden i motsatsparet fakta - värdering 

kunnat beredas plats inom forskningen utan att själva dikotomin utmanats. Ett par 

historiker har dock velat mjuka upp, eller till och med överge denna tudelning. Dessa har 

ansett att insikterna om forskningens teoribundenhet och neutralitetens omöjlighet leder 

till att objektivitetsidealet bör överges. Detta har varit kontroversiellt och har tolkats som 

en plädering för relativism och subjektivism och ofta ansetts vara en följd av 

postmodernistiska influenser. Dylika idéer har betraktats som ett hot mot historieämnets 

vetenskapliga status och av vissa ansetts bryta ned skillnaderna mellan historieforskning 

och skönlitteratur. 

 Ett problem som är tydligt i de studerade debatterna är att centrala begrepp sällan 

definieras. De som kritiserar objektivitets- och sanningsanspråk talar om dessa i 

konventionell mening, som en fråga om absoluta förhållanden. De som, å andra sidan, 

försvarar objektivitets- och sanningsidealet medger ofta omöjligheten av att uppnå dem. 

Därmed blir objektivitet istället en gradfråga. Det talas om att nå den objektivaste 

förklaringen, eller så sätts begreppen inom situationstecken, som för att visa på 

medvetenheten om dess komplexitet. Detta löser knappast problemet, utan gör att 

begreppen blir antingen triviala eller meningslösa. 

 Termen relativism används på liknande sätt. Relativismens kritiker definierar 

denna som ståndpunkten att alla förklaringar är lika giltiga och anser detta vara följden av 

att överge objektivitetsanspråk. Resonemanget tycks vara att antingen finns det en 
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historisk sanning, eller så finns det inte, och i det senare fallet leder detta till att alla 

historiska förklaringar måste anses lika bra, vilket urvattnar historieforskningen. De som 

är villiga att överge objektivitetsanspråk anser dock inte att detta leder till relativism i den 

meningen. Snarare tycks de anse att forskningen fortfarande kan styras av diverse 

inomdisciplinära regler och därmed bibehålla anspråken på vetenskaplighet. Emellanåt 

framstår det, trots den hetsiga tonen i vissa artiklar, som att debattörerna är mer överens 

än vad de vill kännas vid och att de snarast talar förbi varandra. Detta är givetvis olyckligt. 

 Att jag valt att närma mig materialet med hjälp av Richard Rorty är för att belysa 

att problematiken i de studerade debatterna beror på att många historiker i Sverige har 

haft svårt att bryta med den epistemologiska korrespondensteorin, det vill säga, 

föreställningen om att det finns ett sätt på vilket människans språkliga utsagor 

korresponderar med den yttre verkligheten. Även om korrespondensteorin sällan nämns 

explicit i debatten blir det i en rortyansk analys tydligt att vokabulären artikelförfattarna 

använder sig av är en följd av denna. Vad jag med hjälp av Rorty vill argumentera för är att 

inte bara korrespondensteorin måste överges utan även den vokabulär som gör att 

dikotomier som absolut - relativ, objektiv - subjektiv, fakta - värde, inre - yttre och fakta - 

språk kan formuleras. Anledningen till detta är att den korrespondensteoretiska 

vokabulären gör mer skada än nytta och att förkasta den skulle göra det lättare för 

historiker att överge ett par ofruktbara diskussioner för att bättre kunna fokusera på 

sådant som är relevant att debattera.  

 Redan i teorikapitlet diskuterades många av problemen med den epistemologiska 

korrespondensteorin, den vokabulär och de idéer som är förknippade med denna. Jag ska 

nu diskutera de frågor som behandlats i uppsatsens undersökningsdel utifrån Rortys 

perspektiv. Syftet är att skissera hur en pragmatisk historieforskning, som frigjort sig från 

bilden av sig själv som det förflutnas spegel, skulle kunna se ut och visa varför detta vore 

önskvärt. 

 När historikerna i de studerade artiklarna positionerar sig mot exempelvis 

postmodernism eller positivism görs detta påfallande ofta utan att begreppen definieras. 

Vad gäller postmodernismen är ett återkommande påstående från dess motståndare att 

denna förnekar existensen av en yttre verklighet. Detta är ett absurt påstående. Som 
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framkommit har inte heller någon som använt detta argument exemplifierat med en 

person som sagts hysa denna idé. Detta visar på hur undermålig debatten i tidskrifterna 

emellanåt varit. Över huvud anser jag att debatten skulle tjäna på att sluta tala om 

postmodernismen. Det är en idéströmning (bortsett från att även fungera som beteckning 

av ett tillstånd i det samtida västerländska samhället och diverse trender inom 

konstvärlden) som är såpass svårdefinierad och mångfacetterad att det blir meningslöst 

att argumentera endera för eller emot denna.  

 Rorty har emellanåt, mot sin vilja, beskrivits som postmodernist.  Det ska inte 324

förnekas att samma kritik kan riktas mot honom som mot många andra som kallar sig 

eller kallas för postmodernister. Termen är dock illa vald och, som sagt, alltför vag. Den 

kommer därför lämnas därhän i förhoppning om att den fortsatta diskussionen ska bringa 

lite klarhet i vad oenigheterna egentligen handlar om. 

 Angående anklagelsen om förnekelse av den externa verkligheten är Rortys poäng 

att det inte finns något sätt på vilket mänskligt språk är kopplat till den fysiska världen.  325

Av den ståndpunkten följer att det inte finns ett sätt på vilket världen är beskaffad, utan 

bara en otalig mängd perspektiv ur vilka världen kan beskrivas. Verkligheten är alltså inte 

representationellt oberoende av människan, vilket dock inte är samma sak som att den 

skulle vara kausalt oberoende av människan. Att filosofer som påstår att det inte finns 

något syfte med att tala om en verklighet oberoende av mänskligt språk och medvetande 

även skulle påstå att det inte finns till exempel berg oberoende av människan är en 

mycket märklig invändning.  326

 Av resonemanget ovan följer att det inte fyller någon funktion att försöka skilja 

mellan vad som existerar i sig och vad som existerar för det mänskliga medvetandet. 

Överger vi tron på att den förflutna verkligheten har inneboende egenskaper oberoende 

våra beskrivningar av den, måste vi även överge tron på att vissa historiska 

framställningar korresponderar bättre med denna än andra. Med andra ord, överger vi 

 Detta är en beteckning Rorty ogillar, både som beskrivning av sitt eget tänkande och över huvud. Se ”Afterword: 324

Pragmatism, pluralism and postmodernism”, i PSH.

 Rorty bygger i stor utsträckning på Donald Davidsons kritik av den ”tredje empiristiska dogmen”, det vill säga 325

uppfattningen om att det mänskliga begreppsschemat på något sätt måste korrespondera med naturens 
”innehåll” (content), jmf. s. 11.

 Rorty, ”John Searle on realism and relativism”, i TP, s. 72.326
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tron på att det förflutna har en essens bör vi även överge föreställningen om att det är 

historikerns uppgift att representera denna. Detta är kärnan i och kopplingen mellan 

Rortys antiessensialism och antirepresentationalism.  

 Något som är märkligt i sammanhanget är att inte ens den historisk-kritiska skolan 

ansåg att historieskrivning handlade om återskapa den historiska verkligheten, utan att 

göra rekonstruktioner utifrån de tillgängliga källorna. Enligt denna åsikt kan 

historieskrivningen inte återspegla den förflutna verkligheten, enbart vad som finns 

bevarat som tillgängligt källmaterial. Att hävda att historikern inte representerar den 

förflutna verkligheten, utan enbart de (giltiga) källor som finns till hands löser dock inte 

objektivitetsproblemet. Det finns fortfarande inga objektiva kriterier för att välja 

studieobjekt, göra urval av källor, eller för hur dessa ska organiseras. Flera möjliga 

tolkningar av samma historiska förlopp är fortfarande möjliga, med eller utan tro på en 

utomspråklig historisk verklighet. 

 Rorty menar att objektivitetsidealet bygger på uppfattningen att det är möjligt att 

kontextualisera ett objekt mot något utanför språket och oberoende av mänskligheten. 

Denna åsikt betraktar han som sammanbunden med synen på sanning som något 

efterstävansvärt i sig. Enligt den pragmatiska uppfattningen bör forskning istället 

betraktas som en fråga om intersubjektiv överenskommelse.  Kunskap blir därmed en 327

sociologisk, snarare än epistemologisk fråga. Istället för att betrakta kunskap i traditionell 

bemärkelse, som rättfärdigad, sann, tro stryker pragmatisten sanning ur sammanhanget. I 

den mån det alls är fruktbart att tala om sanning är det som en komplimang 

forskarsamhället ger till de trosföreställningar som för närvarande inte behöver 

rättfärdigas ytterligare.  328

 Kritiken som i de studerade artiklarna framförts mot intersubjektivtetsidealet är att 

det skulle leda till att en liten grupp bestämmer när konsensus uppnåtts. Det handlar 

 Rorty hamnar nära Habermas syn på kommunikativ rationalitet (i kontrast till subjekt-centrerad) och delar dennes 327

åsikt om att konversation måste vara fri, öppen och ostörd för att detta ideal ska kunna realiseras. Skillnaden dem 
emellan, enligt Rorty, är att Habermas stävar efter universell validitet. Rorty menar därmed att Habermas tvärtemot sina 
avsikter misslyckas frigöra sig från metafysisk barlast. Rorty anser därför att vi bör nöja oss med att betrakta 
intersubjektiv överenskommelse som ett godtagbart mål. Se Rorty, ”Grandeur, profundity, and finitude”, i Philosophical 
papers. Vol. 4, Philosophy as cultural politics (Cambridge 2007) (fortsättningsvis PCP), s. 77f; CIS, s. 65-69. Jämför även 
med Torstendahl, ”Källkritik, metod … ”.

 Rorty, ”Solidarity or objectivity?”, i ORT, s. 24.328
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dock snarare om informerad överenskommelse i en ideal samtalssituation. Det är inte en 

person eller grupp som bestämmer när konsensus uppnåtts. Inte heller handlar det om 

majoritetsbeslut. Forskarsamhället, med inflytande från samhället i stort, enas om vilka 

resultat som är giltiga. Detta garanterar inte att alla är överens, eller att ståndpunkterna 

inte kan förändras. Givetvis är det inte alltid lätt att uppnå konsensus, men knappast är 

det lättare att avgöra när en historisk framställning korresponderar med den förflutna 

verkligheten. 

 Av detta följer inte relativism i bemärkelsen att alla ståndpunkter är lika giltiga.  

Rorty menar att själva motsatsparen absolut - relativ och objektiv - subjektiv är en följd av 

den korrespondensteoretiska vokabulären. Förkastar vi föreställningen om sanning som 

korrespondens bör vi sluta tala i dessa kategorier. Istället för att pröva en ståndpunkts 

giltighet mot en yttre verklighet menar pragmatismen att giltigheten ska bedömas utifrån 

dess praktiska implikationer, hur väl exempelvis en förklaring fungerar. Newtons fysik var 

inte bättre än Aristoteles för att den bättre stämmer överens med hur världen faktiskt är, 

utan att den bättre hjälper oss att förutse och kontrollera naturens skeenden. Detta 

innebär inte att världen talar ”newtonska”.  329

 Följden av Rortys pragmatism är att rättfärdigande inte kan ske utifrån en 

trosföreställnings relation till något utanför människan. Förkastar vi idén om en 

gemensam mänsklig natur och erkänner kontingensen av våra djupaste övertygelser måste 

vi se på människan som en historiskt, socialt och kulturellt betingad varelse. När vi 

tillägnar oss nya trosföreställningar eller förändrar en rådande görs det alltid utifrån dess 

koherens med våra övriga nedärvda övertygelser. En trosföreställning rättfärdigas enbart 

genom dess relation till våra andra trosföreställningar. Detta, menar Rorty, är vad det 

innebär att vara rationell.  330

 Denna etnocentriska ståndpunkt är inte okontroversiell. Rorty menar dock att 

etnocentrism inte innebär annat än att vi delar in mänskligheten i grupper om vilka vi 

måste rättfärdiga våra trosföreställningar för eller ej. Bara de som delar en tillräckligt stor 

del av ens egna trosföreställningar - ens ”ethnos” - för att göra en konversation fruktbar 

 Idem., CIS, s. 6.329

 Idem., ”Cosmopolitanism without emancipation: A response to Jean-François Lyotard”, i ORT, s. 212.330
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är man skyldig att rättfärdiga sig för. I denna bemärkelse, menar Rorty, är dock allt 

meningsutbyte etnocentriskt.   331

 Etnocentrism är dock inget argument varken för att konservera den egna kulturen 

eller stänga den ute från yttre influenser. Tvärtom kan lärdomar från andra historiska 

epoker eller kulturer hjälpa oss att modifiera vår egen kultur till den bättre. Öppenheten 

för andra kulturer är enligt Rorty centralt för det liberala samhället: 

[T]he liberal culture of recent times has found a strategy for avoiding the 
disadvantage of ethnocetrism. This is to be open to encounters with other actual and 
possible cultures, and to make this openness central to its self-image. This culture is 
an ethnos which prides itself on its suspicion of ethnocentrism - on its ability to 
increase the freedom and openness of encounters, rather than on its possession of 
truth.  332

Rortys etnocentrism hänger därför samman med hans liberala ironism och är tänkt att 

fungera som ett försvar mot anklagelser om relativism som drabbar dem som kritiserar 

objektivitetsnormen. För historieskrivningen skulle detta innebära att giltigheten av en 

historisk framställning inte görs genom att jämföra hur väl den korresponderar med den 

förflutna verkligheten, utan ifall den efterlever de normer som det vetenskapliga 

samhället kommit överens om. Dessa är inte eviga, utan ständigt under omförhandling. 

Därmed måste historikern erkänna kontingensen i sin egen forskning. I ett av få partier  

där Rorty uttalar sig om historievetenskapen förklarar han varför en forskare kan efterleva 

ett normsystem utan att för den skull sträva efter objektiva framställningar: 

  

When we say that good historians accurately represent what they find in 
the archives, we mean that they look hard for relevant documents, do not discard 
documents tending to discredit the historical thesis they are propounding, do not 
misleadingly quote passages out of context, tell the same historical story among 
themselves that they tell us, and so on. To  assume that  the historian accurately 
represents the facts as she knows them is to assume that she behaves in the way 
which good, honest historians behave. It  is not to assume anything about  the 

 Idem., ”Solidarity or objectivity?”, i ORT, s. 30.331

 Idem., ”Introduction: antirepresentationalism, ethnocentrism, and liberalism”, i ORT, s. 2. Se även ”On 332

ethnocentrism: A reply to Clifford Geertz”, i ORT.
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reality of  the  past events, or  about  truth conditions of statements concerning 
such events[.]  333

  

Att lära känna andra kulturer och historiska epoker är inte viktigt för att lära sig 

sanningen om dem, utan för att detta kan vidga vår tolerans och solidaritet genom att lära 

oss se traditionella skillnader mellan till exempel etnicitet och kön som oviktiga i 

jämförelse med förmågan att känna smärta och uppleva förnedring.  334

 Som citatet ovan visar innebär det dock inte att historikern kan göra vad som helst 

med sitt material. Och visst finns det skillnader mellan historia och skönlitteratur, men 

att försöka upprätta tydliga avgränsningar mellan dessa är från ett pragmatiskt perspektiv 

poänglöst. Rorty själv betraktar filosofin som en litterär genre, begränsad och formad av 

dess tradition.  Skillnaderna mellan fysik, filosofi och historia är enligt Rortys synsätt 335

disciplinära, inte epistemologiska. Inom ingen av dessa discipliner leder forskningen till 

en slutpunkt. Historia borde därför betraktas som en litterär verksamhet formad av sin 

tradition och med ständiga förändringar av dess konventioner och ständiga förskjutningar 

av de egna disciplinära gränserna. Frågan är inte hur vi når sanningen om historien, utan 

vilken historia vi ska ha och för vilka syften. 

 Vad bör då vara historieskrivningens syften? För en pragmatist blir svaret att vi vill 

ha den sorts historia som ger oss mer av det vi anser bra och mindre av det vi anser 

dåligt.  Här kommer åter etnocentrismen och ironin in i bilden. Historia kan dels 336

användas för att växa som människor, i enighet med en traditionell bildningstanke. Om 

detta är det dock svårt att säga något generellt, men att bidra till ökade valmöjligheter, 

skapa nya vokabulärer och vidga vår föreställningsförmåga är exempel på sådant som 

forskningen kan göra för att påverka människor på ett individuellt plan. Bland de 

samhälleliga skälen kan vi framföra önskvärdheten av att bidra till ökad förståelse, 

 Idem., ”John Searle on realism and relativism”, i TP, s. 73.333

 Idem., CIS, s. 192.334

 Idem., ”Philosophy as a kind of writing: An essay on Derrida”, i CP.335

 Idem., ”Truth without correspondence to reality”, i PSH, s. 27f.336
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tolerans och solidaritet, samt minska förödmjukelse och lidande.  Detta säger 337

naturligtvis väldigt lite om hur en specifik studie ska gå till och vilka ämnen som är värda 

att avhandla. Poängen är dock att dylika diskussioner är viktigare än dem om 

vetenskaplighet. Eftersom Rorty menar att föreställningsförmågan sätter gränserna för 

rationalitet, snarare än tvärt om,  bör dock forskningen ägna sig mer åt att sträva efter 338

originalitet än efter att ha rätt. 

 Att förkasta den korrespondensteoretiska epistemologin och med den medföljande 

dikotomier och begrepp skulle kanske inte medföra någon större praktisk förändring för 

historieforskningen. Däremot skulle oron om historieskrivningens vetenskaplighet och 

historiska texters eventuella likhet med skönlitteratur läggas åt sidan och vi skulle slippa 

ofruktbara diskussioner om objektivitet och relativism. Historieteoretiska debatter skulle 

istället kunna koncentrera sig på att diskutera historieforskningens syften och mål. 

Summary 

History and the mirror of the past is a study of debates in historical theory among Swedish 

historians during the last fifty years. The material consists of articles from the two main 

Swedish journals for historical research, Scandia and Historisk tidskrift. The articles are 

approached with a method inspired by the American pragmatist philosopher Richard 

Rorty. 

 The study’s title has been borrowed from Rorty’s most famous book, Philosophy and 

the Mirror of Nature, which is a critique of the epistemological correspondence theory of 

truth. Rorty argues that the epistemological and metaphysical problems that has been the 

core of modern philosophy is caused by the metaphor of mind as a mirror that reflects the 

external world, and of knowledge as a mirror of nature. He argues that this view has held 

Western thought in its grip since the days of Plato and has, since the birth of modern 

philosophy in the seventeenth century, made philosophy’s central concern that of being a 

 Skillnaden mellan samhällelig nytta och individuellt ”självskapande” är temat för CIS. Rorty talar dock om denna 337

distinktion i termerna offentlig - privat. Han menar att båda dessa aspekter är viktiga i livet, men att de inte behöver 
sammanfalla. Vi är enligt Rorty enbart skyldiga att rättfärdiga oss på områden som rör den offentliga sfären. Han menar 
att filosofer som Nietzsche och Derrida kan inspirera oss till att omskapa oss själva, medan Dewey och Habermas gör 
nytta på det samhälleliga planet.

 Rorty, ”Pragmatism and romanticism”, i PCP, s. 105.338
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general theory of representation. This has made concepts such as ”objectivity”, 

”rationality”, ”truth”, and the idea of a ”scientific method” central to both philosophy and 

science. 

 As a (neo-)pragmatist, Rorty is critical of the very idea of epistemology. He argues 

that the truth-value of statements only can by the determined by other statements, and 

not by correspondence to the external world. Therefore, there can be no privileged 

representations of the world, and no way to reach the end of inquiry. All inquiry can do is 

to offer different accounts and perspectives on the external world. 

 Rorty urges us to abandon epistemology and rather view truth as a social practice, 

”a matter of conversation”, as he puts it. From Rorty’s anti-representationalist and 

conversationalist view follows that binary oppositions such as objective - subjective, 

absolute - relative, fact - value, and reality - appearance becomes obsolete. According to 

Rorty these are the products of the representationalist paradigm. 

 My hypothesis is that the equivalence of the view of philosophy as a mirror of 

nature is of history as a mirror of the past. According to this view the historian succeeds 

when s/he describes history in the way it actually was, ”wie es eigentlich gewesen”. 

Taking Rortys view of things, this is not possible. The past has no vocabulary to which 

our statements about history can be compared. Even though historians during the period 

studied have become increasingly aware of this, concepts such as ”truth” and 

”objectivity” are still central to many historians vocabularies. 

 If we are to break free from the representationalist paradigm, Rorty argues, the 

notions and binary oppositions that are central to that paradigm must be abandoned. 

This, Rorty says, is not done by proving them wrong, but rather by changing vocabulary. 

The issues should not be solved, but dissolved. The reason for doing this is that the 

representationalist vocabulary no longer has any practical purpose, and by changing 

vocabulary we might turn our attention to more urgent problems. It is argued that this 

would be a welcome development, since the representationalist concepts causes a lot of 

misunderstandings and have no positive impact on historical writing. 

 Rorty does not figure explicitly in the main part of the study, which consists of 

three chapters. The selection of themes and questions discussed have, however, been 
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made to make sure that the topics are treated by the Swedish journals as well as by Rorty. 

In a concluding chapter the results from the investigation is confronted with the aid of 

Rorty’s thinking. This shines new light on some of the problematic issues that has been 

raised in the main part of the study. 

* 

In the investigations first chapter, questions of theory and empiricism play the main part. 

It is widely believed that Swedish history went from being idealistic to becoming an 

empirical science in the early twentieth century. During the sixties an increasing number 

of historians started to argue for the value of using theories (mostly taken from the social 

sciences) in their works. Another reason to use theory was that the historians gained 

insight into the impossibility of neutrality. The idea was that all research is somehow 

based on theoretical assumptions, and these are better to be made explicit. 

 There was, however, a scepticism towards theory that remained until the early 

nineties. The worry raised was that theory and empirical analysis were not always 

integrated very well. One reason for this was that theory, by some, was regarded as a 

dogmatic approach that forced itself upon the empirical material in a way that was not to 

be regarded as scientific. Historians who argued against theory often regarded it as 

synonymous with historical materialism, or theories from the social sciences. This made 

theory seem much more controversial than necessary. From the nineties onwards, 

however, using theory seems to be mostly regarded as a way of approaching history from 

a certain chosen perspective to help formulating interesting research questions. 

 The second chapter studies how epistemological questions were debated in the 

journals. This is done by especially focusing on the concepts of objectivity, subjectivity 

and relativism. Objectivity is mostly spoken of in positive terms during the entire period, 

but towards the end of the eighties and onwards the notion becomes increasingly 

problematic. Insights into the impossibilities of studying history from ”a view from 

nowhere” seems to be one reason for the change. Another is the critique of the 
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correspondence theory of truth, which seldom is explicitly referred to, and the increasing 

influence of postmodernist ideas. 

 Subjectivism is mostly regarded as controversial when it is taken to mean the same 

thing as relativism. The latter has a few proponents, but most historians seem to think of 

it as the idea that every account of history is as good as the other. When used in that 

sense, it is usually connected to postmodernism. Besides relativism, the dangers of 

postmodernism is said to be that it rejects reality. 

 In the last chapter attention is turned to what the historians during the period 

have thought to be the purpose and value of historical writing. Some historians cling to 

the modernist notion of truth as having value in itself during the entire period studied, 

but most have a more complex view on things. Some argue that historical writing should 

serve society’s demand for history. This could mean different things. It could be an 

argument for supplying the rulers of society with the historical research they require, or 

for supplying the public with popular accounts of history. More often than not, it seems 

to mean something vague like serving democracy.  

 A popular idea, probably in the aftermaths of the leftist 68-movement, is that 

history should be emancipatory. Even though Marxism loses its influence on the 

historical debate during the eighties, this continues to be a popular idea. It is seldom 

obvious what is meant by ”emancipatory history”, but usually it seems to refer to writing 

the history of a certain group of repressed people. In the new Millenia, questions of the 

purpose of historical studies have gained more attention. It has for example been argued 

that history is helpful for reflection, both for individuals and society as a whole, and that 

the purpose of historiography is to provide meaningful narratives.  

* 

What I find especially problematic in the investigation is that the Swedish historians have 

not been very keen on reflecting about their epistemological stance. This has led to that 

the most common epistemological theory - the correspondence theory - lurks in the 

background of many of the theoretical discussions. In the concluding chapter the results 
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from the investigation are approached with the aid of Rorty’s writings. The reason for 

doing this is to highlight these problems and propose what a pragmatic approach to 

historiography might look like. 

 Even though Swedish historians have been increasingly aware of the problems of 

notions such as objectivity and truth during the last fifty years, hardly no one seems to be 

willing to abandon the concepts altogether. It has been argued that most Swedish 

historians are, in some sense, relativists and constructivists. Still many of them cling to 

the idea of objectivity and truth as the aim of research. To show that they are aware of the 

complexity of the notions they put quotation marks around them, but without discussing 

the issue further. This makes the concepts trivial and causes only confusion. 

 Rorty helps us see that the vocabulary in which these concepts exist presupposes 

the correspondence theory of truth. In that sense, the historians seems to be captured by 

the metaphor of history as a mirror of the past, a metaphor that could be dropped by 

using the ideas and concepts of Rorty. This would dissolve dome problematic issues and 

free the historian from debates of truth, objectivity, and relativism. The benefits of this 

would be that historians could turn their attention to more acute issues, such as 

discussing the purpose of historical writing. 

 It is my belief that if historians gave up the correspondence theory of truth and 

dropped the vocabulary associated with it, they would have an easier way of figuring out 

how historical writing could better help in strengthening solidarity, freedom, democracy 

and tolerance, and to help infuse hope in society. The main concern of history should not 

be to tell the story as it actually happened, but to work out intersubjective agreements on 

what makes an acceptable account of history and to help create a more decent society for 

generations to come. A vocabulary inspired by Rorty might make that task easier. 
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