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Förord 

Tack till specialpedagogerna Liselott Eriksson, och Kristoffer Holmqvist. Tack Martin Berzell för 
inspiration till frågeställning.  
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1 Inledning 
De senaste decennierna har det i samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner funnits stark tendens 
till relativism.1 Wikforss skriver att “de senaste decennierna har en form av skepticism vad det gäller 
möjligheten att uppnå objektiv kunskap fått fäste, både inom delar av universitetsvärlden och samhället i 
stort”2. Relativism innebär ungefär att uppfattningen om sanning och falskhet, rätt och fel samt hur man 
resonerar och motiverar sin uppfattning är produkter av olika konventioner som utgör ramar för hur man 
bedömer studieobjekt. Detta innebär att uppfattningens auktoritet är begränsad till de sammanhang som 
gett upphov till den. 3 

Vi har inte alltid sett empirisk bevisning som avgörande för kunskap. Eftersom samhällen konstruerat 
olika fakta speglar de vår konvention och våra intressen. En kunskapsteoretisk relativist vill poängtera att 
det finns flera system för att hantera kunskap. De bevis vi använder idag har inte nödvändigtvis använts 
historiskt, utan andra kunskapskällor har varit lika giltiga.4 Boghossian inleder med en nyhet från The New 
York Times, om en konflikt mellan den arkeologiska teorin och Sebastian LeBeau, företrädare för en 
indianstam i South Dakota. Arkeologerna blev kluvna, deras respekt för indianernas kultur var stor, men 
samtidigt var de engagerade i sin arkeologiska metod. Arkeologerna hade kommit närmare en 
kunskapsrelativism i sin förståelse för indianernas kultur och vetenskap.5 Relativisten ser inte från början 
något rationellt och icke rationellt som två skilda klasser med olika kvalitet. Ingenting är kontextfritt, menar 
relativisten.6 Egenskaperna kan därför inte vara rationella utan blir relativistiska antaganden. Boghossians 
tes är att undersöka relativismens roll i vad som i förhållande till konstruktion till vad som berättigar vad, 
och poängtera sociala faktorers roll för det vi tror oss tro. När vi bedrivit vetenskap finns har vi alltid haft 
bakomliggande intressen till vår verksamhet. Dessa intressen är centrala i Boghossians resonemang. Hans 
teser är det han huvudsakligen behandlar både med kritik och med försvar, och det är konsekvenserna från 
teserna jag följer i min frågeställning. Hans teser berör vilka fakta vi är berättigade att tro på, vilka fakta vi 
bör tro på, och vilka fakta vi faktiskt tror på.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med det här arbetet är, utifrån idéer hos Paul Boghossian7 och Staffan Carlshamre8, se av vilka 
anledningar det finns att se hur epistemiska påståenden kan ses som konstruktion. Boghossians 
konsekvenser av konstruktivism, grundar sig i hans teser om konstruktivism. Teserna berör; vilka fakta som 
finns, vad är vi berättigade att tro på och hur vi bildar våra övertygelser. Förutom dessa ska kritik från 
Staffan Carlshamre till Boghossians verk presenteras. Frågeställningarna är:  
1. Vilka konsekvenser kan förutses för den konstruktivistiska kunskapssynen, kritiserad och försvarad, 
enligt Boghossian (2016)? 
2.  Vilken kritik kan riktas mot dessa utifrån Carlshamre (2013)? 
 
1.2 Disposition 
Jag börjar med att redogöra för begrepp som är återkommande i Boghossians resonemang.  I bakgrunden 
finns rubriker för olika ståndpunkter; objektivism, social konstruktion och konstruktivism, för att senare 

                                                
1   Carlshamre, Staffan. Recension Fear of Knowledge s. 1. Filosofisk tidskrift. No 1 (2013) 
2   Wikforss Åsa; Rädsla för kunskap s. 13,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press, 2016 
3     Boghossian Paul; Rädsla för kunskap s. 23-24,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press, 2016 
4   Boghossian (2016) s. 28,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press,  
5   Boghossian(2016) s. 21,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press,  
6   Wikforss (2016) s. 17,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press,  
7   Boghossian (2016) 
8   Carlshamre, (2013) 
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komma in på olika former av relativism. Utredningen utgår främst från de senare delarna i Boghossians 
bok, som är hans problematiserande av vad han presenterade i de tidigare kapitlen. Sedan redogörs för 
Carlshamres synpunkter på dessa delar. Slutsatsen sammanfattar olika nedslag i uppsatsen.  
 
1.3 Metod och material 
Metoden för uppsatsen är litteraturstudier av framför allt Paul Boghossians Fear of Knowledge (2006), 
översatt av Jim Jakobsson 2016, och Staffan Carlshamres recension som publicerades i Filosofisk tidskrift 
No 1 2013, som har satt Boghossians betydelse i en kontext. Jag ska både ge kritik och framföra författarnas 
poänger. Jag har gått igenom Boghossians bok och har avgränsat andra frågor som uppkommer kring 
relativism i boken.  
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2 Bakgrund 
I denna bakgrund presenteras Boghossians resonemang. Boghossian presenterar teser i olika kapitel om 
konstruktion av kunskap, konstruktion av fakta och relativisering av fakta. Boghossian nämner att vi inte 
alltid är objektivister angående fakta. På senare tid har konstruktivism blivit intressant, på grund av senare 
års tendenser i akademiska sammanhang som nämns i inledningen. Konstruktivismen har dock funnits i 
filosofi sedan antiken9. Boghossian isolerar de i hans tycke tre mest intressanta teserna om 
kunskapskonstruktivism: konstruktivism ifråga om sanning, konstruktivism ifråga om berättigande, och 
sociala faktorers roll som påverkar varför vi tror det vi tror. 

Jag kommer att beskriva objektivism som en utgångspunkt för att jämföra den med de konstruktivistiska 
teser som Boghossian nämner. Han diskuterar även vad objektivism traditionellt har betytt och vilka 
konsekvenser den får för konstruktivistiska och relativistiska teser. I stort sett samma argument och 
exempel används både för objektivism och konstruktivism, och man landar alltid i ståndpunkten att “det 
finns många radikalt olika men lika giltiga sätt att ha kunskap om världen”. 10 Vetenskap är ett sätt att 
kommunicera mellan flera system.  
 
Boghossian tänker att vi ibland inte alltid ser fakta som absoluta. Vi tenderar att vara relativister i vissa fall, 
som i moralfrågor. 11 Under Boghossians kapitel ”Inledning” och “Social konstruktion av kunskap” nämns 
att mycket av vår västerländska kunskap växte fram under kolonialismen, och att kolonialisterna övertygade 
andra kulturer hur mycket de hade att vinna på västvärldens överlägsna kunskap. Vi kan ha gått miste om 
mycket kunskap genom detta, och vi har insett att alla kulturer inte överallt ser ut som i väst. Tanken att all 
kunskap kan vara lika giltig kan vara lockande; om all kunskap är kultur- och samhällsberoende så är vår 
kunskap socialt konstruerad.12  
 
2.1 Objektivism  
Universalitet och oberoende av medvetande är återkommande drag i objektivismen. Kunskapskriterier har 
klassiskt bestått av objektiva fakta från omvärlden. Detta ska tolkas som att vår omvärld är oberoende av 
oss och av våra föreställningar om hur omvärlden borde vara. Boghossian beskriver objektivism som att:  
“Den värld som vi försöker förstå och skaffa oss kunskap om är vad den är till stor del oberoende av oss 
och våra övertygelser om den. Även om tänkande varelser aldrig hade existerat skulle världen ha haft många 
av de egenskaper den för närvarande har.” 13  

Enligt objektivismen är det till exempel ett faktum att dinosaurier har gått runt på jorden, oberoende av 
människors närvaro. Enligt Richard Bernstein innebär objektivism att det finns en permanent matris eller 
ram som kan fastställa rationalitetens, kunskapens, sanningens och verklighetens natur. En filosofs uppgift 
blir därför att upptäcka vad denna matris är för något, och stödja sina anspråk på den. Objektivisten hävdar 
att om vi inte kan grunda filosofi, språk och kunskap på ett rigoröst sätt kan vi inte att undgå att hamna i en 
radikal skepticism.14 
 
Boghossian beskriver objektivismen som att om dinosaurier, sjöar, elektroner och floders existens inte beror 
på oss, för deras existens föregår vår.15 Berg fanns exempelvis på jorden före människor. Boghossian tar 

                                                
9    Wikforss  (2016) s. 13  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
10   Boghossian (2016) s. 23,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
11   Boghossian Paul; Rädsla för kunskap,  (2016)  s. 25,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
12   Boghossian Paul; Rädsla för kunskap  (2016) s. 28-30,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
13   Boghossian Paul; Rädsla för kunskap  (2016) s. 54-55,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
14   Bernstein, Richard. Beyond Objectivism and Relativism. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1983. 
15   Boghossian  (2016)  s. 80,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press. 
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upp att dinosauriernas existens är ett objekt för vetenskap. De var oberoende av dagens människor när de 
levde, men att de är av intresse för oss, vilket gör dem beroende av våra intressen idag. Enligt objektivismen 
är fossiler ett bevis för att dinosaurierna har existerat, oberoende av människans medvetande. Fossilens 
blotta existens skulle kunna vara tillräcklig för att använda dem som bevis för att dinosaurier har funnits. 
Vårt sociala intresse kan dock påverka hur vi använder oss av de bevisen. Jag återkommer till socialt 
intresse under nästa rubrik.  
 
Enligt objektivismen är objekt oberoende av oss och våra föreställningar om dem. Vi har inga förpliktelser 
mot vår mentala verksamhet om dem. Varken tillfället eller våra intressen påverkar objekten. Att evidensen 
existerar är tillräckligt för att belägga dinosauriernas existens. Objektivister håller inte med om att kunskap 
är konstruerad, och ställer frågan hur kriterierna kom till före objekten. En objektivists mentala verksamhet 
om objekten är oberoende av dem. Man skulle alltså kunna ha ett oberoende intresse utan att det påverkar 
evidensen, vilket vi har. Vi tror det vi tror utifrån våra intressen, menar konstruktivisten, och inte från 
evidensen. Det börjar med intresse, och sedan påverkar vi evidensen själva16 

Boghossian redogör ett problem för konstruktivisten, världen började inte med människor, det fanns fakta 
innan det. Det fanns en egyptisk farao som man i efterhand har kommit fram till dog i tuberkulos. Latour 
frågar sig hur detta är möjligt när tuberkulossmitta inte upptäcktes förrän 188217. Smittan hade ingen verklig 
evidens i världen förrän Robert Koch upptäckte den, så hur kunde bacillen vara en orsak innan den ens hade 
upptäckts? Enligt objektivismen får man anta att fakta som fanns innan människor upptäckte dem hade 
samma mening då som i dag.   
 
2.2 Konstruktivism och relativism 
Objektivisten menar alltså att fakta är objektiva, medan andra inriktningar kan ha en annan syn och anse att 
fakta är konstruerade. En sådan inriktning är konstruktivism. Konstruktivister använder ofta samma 
exempel som objektivisten, men lägger tyngdpunkten vid våra intressen av objekten. Konstruktivister 
menar att objekten inte styr vår övertygelse om dem på egen hand. Många fakta som delas av en grupp 
människor anses vara oberoende av dessa människor. Några exempel är att berg finns, att dinosaurier har 
funnits och att materia är uppbyggt av elektroner. Konstruktivister anser att dessa fakta inte är objektiva, 
utan en konstruktion av människor. Människor lever i en föreställning när de tänker att faktan är oberoende 
av vår mentala verksamhet om den. De tänker att världen är separerad från vår tankeverksamhet om den. 
Konstruktivisten anser att den världen vi ser är konstruerad på ett sätt som återspeglar våra behov och 
intressen. Konstruktivisten tänker att kriterierna för vad som är kunskap är en produkt av våra intressen. 
Något konstruerat är något som inte fanns att upptäcka från början utan har byggts upp av någons avsiktliga 
aktivitet vid en viss tidpunkt.18 En faktaabsolutist anser att alla existerande fakta föregås av människors 
existens medan konstruktivisten menar att även de fakta som fanns före människan i själva verket har 
konstruerats av människor. 

Boghossian diskuterar olika teser om konstruktivism. Konstruktioner beror på en persons avsiktliga 
aktivitet. Att något är socialt konstruerat är att tillägga att det byggts av en grupp människor, en kultur med 
särskilda intressen och behov. Socialkonstruktivism får konsekvenser för vår förståelse för vetenskapliga 
metoder och föremål. Enligt socialkonstruktivism finns inte naturen som forskare studerar enbart som 
objekt. Vår föreställning om världen, stämmer inte överens med den verkliga världen. Vi kan inte förstå 

                                                
16   Boghossian  (2016) s. 51-54. Fri Tanke förlag, Oxford University Press. 
17   Latour, Bruno. Ramses II est-il mot de la tuberculose. La Recherche. 307, 1998. & Steve Woolgar, Laboratory life: The social 
construction of scientific facts. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1979. 
18   Boghossian  (2016) s. 45. Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
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världen genom att upptäcka den. Snarare är vår bild av naturen konstruerad genom olika normstyrda sociala 
kognitiva aktiviteter som avgör hur vi tolkar och beskriver världen.19 
 
Socialt konstruerade fakta är sådana fakta som endast kunde ha åstadkommits av en ren tillfällighet. 
Boghossian listar exempel från Ian Hackings bok The Social Construction of What, alltifrån broderskap till 
kvarkar till homosexualitet tas upp20. Andra exempel, som pengar och medborgarskap, ser Boghossian som 
uppenbart socialt konstruerade. Om vissa fakta skulle visa sig vara sociala konstruktioner skulle de inte ha 
behövt finnas om vi inte hade önskat att de skulle göra det. Helt andra fakta, som just nu låter helt 
obegripliga, skulle kanske ha kunnat ta deras plats. Att en bit papper är pengar är socialt konstruerat. 
Pappersbiten kunde bara ha blivit pengar genom att användas på ett visst sätt av människor i en socialt 
konstruerad grupp. Boghossian nämner återigen att kontingenta behov och intressen återspeglas i våra 
konstruktioner, i det här fallet ett socialt faktum.  
 
Socialkonstruktivismen menar att de objekt och enheter vi kategoriserar på ett visst sätt inte  hade funnits 
om vi inte konstruerat dem. Pengar är en konstruktion eftersom tillräckligt många accepterat dem som ett 
betalningsmedel. Vissa konstruktioner är uppenbara medan andra är svåra att se som konstruerade. Även 
om absoluta fakta skulle finnas är det en annan fråga vad vi ska göra med dem. Vi behöver inte finna oss i 
absoluta fakta. Polio är något som har funnits utan att vi gav upphov till det, men nu har vi nästan utrotat 
det. Coloradofloden är ett resultat av naturkrafter, men vi skulle kunna kontrollera floden genom att anlägga 
en damm. Våra intressen verkar alltså spela en viktig roll.21  
 
Boghossian använder socialkonstruktivism synonymt med relativism. Socialkonstruktivism har 
relativistiska konsekvenser eftersom den hävdar att olika sociala krafter kan leda till byggandet av olika 
"världar" och att det inte finns någon neutral grund för att välja mellan dem. Inom relativismen menar man 
att när vi granskar de begrepp som filosofer sett som fundamentala som rationalitet, verklighet, godhet eller 
liknande är sådana begrepp alltid relativa till paradigm, samhälle eller kultur. Vi har våra och andra har sina 
rationalitetsmått när vi pratar om vad som är eller historiskt har varit rationellt. Enligt relativismen är det 
en illusion att något kan betraktas som den “verkliga” rationaliteten universellt, utan hänsyn till historisk 
eller tidsmässig förändring.22 Debatter om relativism genomsyrar hela spektrumet av filosofiska discipliner, 
från etik till kunskapsteori, vetenskap till religion, politisk teori till ontologi, meningsbegrepp och även 
logik. Filosofer har känt behov av att reagera på idén som relativism innebär. Diskussioner om relativism 
kan ofta också åberopa överväganden som är relevanta för naturvetenskap och metoder i filosofi. 23  
  

                                                
19   Boghossian  (2016) s. 55,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
20   Hacking, Ian. The Social Construction of What? Cambridge, MA: Harvard University  

Press, 1999. 
21   Boghossian  (2016) s.46-49,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
22   Boghossian  (2016) s. 27,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
23   Wikforss (2016) s. 13,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
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3 Utredning 
 
Först presenteras Boghossians resonemang om fakta, berättigande och övertygelser. Sedan tar jag upp 
Carlshamres kritik av Boghossians resonemang och slutsatser. Sist kommer mina egna tankar.  
 
3.1 Boghossians teser om konstruktivism. 
Oavsett vilken konstruktivistisk tes man driver kan man inte säga att det till exempel är ett givet faktum 
varifrån de ursprungliga kom. Vi är kapabla att konstruera olika fakta utifrån våra olika behov och intressen. 
24 

Boghossian frågar sig hur konstruktivismen ställer sig till rationalitet, berättigande och fakta. Han 
använder dessa teser på olika sätt och diskuterar hur teserna beror på varandra. Konstruktivismen utgår 
ifrån flera teser om att goda skäl aldrig ensamma kan förklara varför vi tror som vi gör. Ifall epistemiska 
skäl inte kan det, kan man inte kräva att man ska tro på dem så fort man hittar någon evidens. När det gäller 
evidens finns det ofta bakomliggande intressen som har påverkat framkomsten av evidensen. Dessa 
intressen är centrala i Boghossians resonemang. Hans teser är det han huvudsakligen behandlar i boken, 
och det är konsekvenserna från teserna jag följer i min frågeställning.  
 
Boghossian säger följande om fakta ur ett konstruktivistiskt perspektiv:  
 

1) Hans första tes lyder: “Den värld som vi försöker förstå och skaffa oss kunskap om är inte vad 
den är oberoende av oss och vår sociala kontext; snarare är alla fakta socialt konstruerade på ett sätt 
som återspeglar våra kontingenta behov och intressen”.  
 
2) I fråga om berättigande menar Boghossian med sin andra tes att “fakta av formen ‘informationen 
E berättigar övertygelsen T’ inte är vad de är oberoende av oss och vår sociala kontext; snarare är 
alla sådana fakta konstruerade på ett sätt som återspeglar våra sociala behov och intressen.” 

 
3) Hans tredje tes lyder: “Konstruktivism i fråga om rationell förklaring: Det är aldrig möjligt att 
förklara varför vi tror det vi tror enbart på grundval av vår tillgång till relevant evidens; våra 
kontingenta behov och intressen måste också åberopas.”25 
 

Boghossians andra konstruktivistiska tes är en konsekvens av den första; är alla fakta socialt konstruerade 
gäller detta också för fakta om vad som berättigar vad. Boghossian antar i den tredje tesen att våra 
epistemiska skäl aldrig ensamma kan förklara varför vi tror det vi tror utan att hänvisa till behov och 
intressen. Alltså om det är omöjligt att bara tro på något utifrån endast evidens,  kan vi inte heller kräva en 
tro på något enbart utifrån evidens. Det kommer alltid finnas andra faktorer som påverkar vad vi tror.  
  
3.2 Vilka fakta finns? 
I diskussion om vilka fakta som finns frågar sig Boghossian om olika fakta är obereonde av vårt 
medvetande, faktaobjektivisten skulle tänka att de är det. Boghossian diskuterar Rorty, som säger följande: 

 
Vi beskriver giraffer som vi gör, som giraffer på grund av våra behov och intressen. Vi talar 

ett språk som inbegriper ordet “giraff” efter som det passar våra syften att göra det. 

                                                
24   Boghossian  (2016) s. 57,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
25   Boghossian  (2016) s. 55,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
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Detsamma gäller ord som “organ”, “cell”, “atom” och så vidare - så att säga att namnen 
på delar av det som giraffer är gjorda av. Alla beskrivningar vi ger av saker och ting är 
anpassade till våra syften. … Gränsen mellan en giraff och den omgivande luften är nog 
så tydlig om man är en människa intresserad av att jaga för att få tag på kött. Men om 
man är en språkbegåvad myra eller amöba, eller en rymdresenär som beskriver oss 
ovanifrån, är den gränsen inte lika tydlig, och det är inte självklart att man skulle behöva 
ha ett ord för “giraff” i sitt språk.  26 

 
Med avstamp i texter från konstruktivster som Rorty, Putnam och Goodman utgår Boghossian ifrån att 

de menar att vi konstruerar faktum genom att tänka på dem eller tala om dem. Vi måste alltså tänka eller 
beskriva något för att det ska kunna finnas enligt en konstruktivist.  Boghossian redogör för att detta kan 
blandas samman med vad Boghossian kallar för beskrivningars sociala relativitet. Den sociala relativiteten 
innebär att andra fakta hade funnits om vi inte haft de  intressen vi har, för beskrivningar är relativa våra 
sociala intressen. Boghossian anser att Rorty inte har stöd för social relativitet, 27 han vill skilja 
beskrivningsberoendet från den sociala relativiteten. Det är möjligt att acceptera beskrivningar för de 
gynnar våra praktiska intressen än för att de förklarar hur världen egentligen är, och Boghossian 
understryker att av detta följer inte att någon beskrivning ligger närmare hur saker och ting är än någon 
annan beskrivning. Utifrån Goodman argumenterar Boghossian för faktas beskrivningsberoende. Har 
Karlavagnen hade funnits där lika länge som stjärnorna den består av, innan vi beskrivit den? Innebär detta 
att vår beskrivning skapade Karlavagnen, eller existerade faktiskt Karlavagnen innan vi uppmärksammade 
den? Goodman säger att om Karlavagnen fanns där för att bli upptäckt, hade också otaliga andra 
stjärnkonstellationer som vi inte uppmärksammat ännu också existerat som stjärnbilder. Våra ontologiska 
begrepp blir som kakskärare, de tjänar våra behov och intressen. Det finns skäl för varför vi gör så här, men 
fortfarande tjänar begreppen våra behov och intressen. Boghossian tycker argumenten är svaga, hur skulle 
fakta som föregår vår existens kunna vara beroende av oss? Många begrepp utgår från att de är 
medvetandeberoende (som elektroner). I vissa fall kan vi vara tvungna att konstruera något för att vi har 
goda skäl, men även i sådana fall är de beroende av våra kontingenta behov och intressen. Det skulle till 
och med kunna gå att konstruera Icke P istället för P, alltså en motsats jämfört med vad verkligheten är. 
Därför tycker Boghossian att relativismen inte kan fungera som en kakskärare28 Alla fakta är inte 
medvetandeberoende, eller beskrivningsberoende men vart denna gräns går uttalar sig inte Boghossian om. 
29 
 
3.3 Vilka fakta är vi berättigade till? Boghossians kritik mot epistemisk relativism. 
 
Om absoluta fakta existerar finns i sin tur rättfärdigad tro kring dem men vi kan aldrig veta om sanningen 
är absolut eller konstruerad, så sanningen antas vara relativistisk.30 Det håller inte objektivisten med om, 
har vi ingen anledning att tvivla på om faktan är absolut vore det fel att se faktan som relativistisk. 
Objektivisten tänker att det var tillräckligt att objekten ens existerade. Absoluta fakta måste finnas i någon 
mån, även konstruktivister tvingas medge det 31. 

                                                
26   Rorty, Richard. Philosophy and Social Hope s 90. New York: Penguin, 1999. 
27   Boghossian  (2016) s. 67,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
28   Boghossian  (2016) s. 83,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
29   Boghossian  (2016) s. 67-70,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press  
30   Boghossian  (2016)  s. 137,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
31   Boghossian  (2016)  s. 103,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
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Även relativister kan tvingas se att det finns något objektivt. Boghossian visar detta med ett 
“traditionellt” argument, ett annat argument om berättigande, citerat från Thomas Nagel: 32  
“påståendet ‘Allt är subjektivt.’ Det påståendet bör i sig vara antingen subjektivt eller objektivt, men det 
kan inte vara objektivt, för i så fall vore det falskt om det var sant. Och det kan inte heller vara subjektivt, 
för då skulle det inte utesluta något objektivt påstående.”  
 
Boghossian instämmer med att relativismen är självmotsägande. Om en relativist utgår ifrån att de teorier 
vi tror på stöds av absoluta fakta uppstår ett problem. Relativisten överger då sin ursprungliga intention att 
uttrycka att inga absoluta fakta finns. Boghossian tycker att relativisten ska erkänna en absolut sanning. 
Boghossian underkänner relativisternas försök att bortse från argumentet, han tror att relativisterna misstar 
sig. Boghossian tycker att man ska kunna tillämpa en uppfattning om kunskap på sig själv, och se om den 
är sann/falsk enligt sitt eget sätt att se. Samtidigt behöver inte relativismen vara en produkt av vad den själv 
påstår. Boghossian uttrycker att det skulle kunna finnas andra skäl att tro att relativismen är sann. Så trots 
Boghossians ställningstagande för det traditionella argumentet, vill han inte grunda sin uppfattning på det. 
Han är inte relativist, men inte heller en objektivist som grundat sin uppfattning på detta argument. 33 
 
Boghossian redogör för andra argument, varför relativisten inte kan svara ja på frågan om  fakta finns 
angående vilka teorier vi är berättigade att tro på något utifrån. Svarar relativisten ja skulle han endast 
uttrycka fakta om vilka övertygelser man kan tro på, och då överge intentionen att alla fakta som finns är 
relativa. Boghossian kan inte förstå varför relativisterna tvivlar på om objekt som berg och giraffer finns, 
men samtidigt inte har några problem med vilka övertygelser människor har. Det vore heller inte bättre om 
relativisten istället sa nej. Då godtar man inte en teori som säger att dinosaurier har funnits: detta föreligger 
en annan teori som vi godtar: “Enligt en teori som vi accepterar finns det en teori som vi accepterar och 
enligt denna senare teori har det funnits dinosaurier.” Boghossian säger att alternativet blir att hantera den 
regress som uppstår när något är sant relativt en teori vi godtar, så de enda fakta som finns är oändliga 
“enligt en teori vi accepterar finns det en teori som vi accepterar” osv. De fakta som finns är bortom vår 
förmåga att förstå eller uttrycka dem. Alltså säger Boghossian, kan inte relativistens formulering uttrycka 
att det bara finns relativa fakta, eller så består det i påståendet att vi bör omtolka våra yttranden så att de 
uttrycker oändliga satser vi varken kan uttrycka eller förstå. Den kakskärande varianten av relativism har 
brister i problemen kring orsakande och begreppens verkliga innebörd, och den relativistiska versionen är 
antingen självmotsägande eller obegriplig. Boghossian har radat upp flera anledningar för att vara kritisk 
mot relativismen. När man ser att det inte finns något hinder för att tro på absoluta fakta, har man inte fått 
något gott skäl att tvivla på att alla saker är absoluta oberoende av tolkning.34 
 
3.4  Vilka fakta är vi berättigade till? Boghossians försvar av epistemisk relativism.  
 
Om de tidigare argumenten är korrekta så bör vi tro att världen är oberoende av oss och våra övertygelser 
om den säger Boghossian. Våra övertygelser måste vara en återspegling av världen. Givet en viss evidens 
bildar vi en övertygelse som vore mest rationell att ha. Men Boghossian frågar om det bara finns ett sätt att 
bilda rationella övertygelser på. Boghossian använder det historiska exemplet om Galileos rättegång efter 
att han hade förkastat den ptolemeiska världsbilden. Galileo hade använt sitt teleskop för att bekräfta 
Kopernikus teori om den heliocentriska världsbilden. Han gjorde så pass många upptäcker, att allt var som 

                                                
32   Nagel, Thomas. The Last Word sidan 104. Oxford: Oxford University Press  
33   Boghossian  (2016) s. 104-105,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
34   Boghossian  (2016) s. 106-110,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 



13 
 

upplagt för en omtolkning av universum. Han anklagades för kätteri av den ökände Kardinalen Bellarmine. 
Galileo erbjöd Bellarmine att titta i hans teleskop, men Bellarmine vägrade för han hade en bättre källa till 
kunskap om himlavalven: Bibeln, för Bibeln var oemotsagd sanning. Boghossian utgår från ett antal citat 
av Rorty, som säger att inget faktum styrker vem av Bellarmine och Galileo som hade rätt. Enligt  Rorty 
uttrycker vi vår partiskhet när vi avfärdar Bellarmines ståndpunkt. Vad är det som  gör det ena till en mer 
korrekt slutledning än den andra? Boghossians tidigare argument har inte handlat om berättigande, utan om 
vilka fakta som ens kan finnas. Boghossian uttrycker därför ett stöd för att många olika alternativa system 
finns för att få kunskap om världen. Han uttrycker att relativistens principer är giltiga men frågar om de är 
hållbara.35 

Vad gör våra övertygelser berättigade frågar sig Boghossian? Eftersom inga absoluta fakta finns måste 
vi omformulera all sann kunskap nu så att vi ser dess giltighet. Objektivisten antar att om absoluta fakta 
finns, finns också berättigande för dessa fakta. Boghossian uttrycker att det skulle kunna vara komplicerat 
att förstå varför vissa övertygelser är berättigande. Skulle vi fråga varför något är berättigat, antar vi i det 
tysta att det är berättigat utifrån fakta som alla känner till. Faktan behöver inte enbart vara sådana fakta som 
skulle kunna vara möjliga att existera. Boghossian skiljer alltså på möjliga och kända fakta. När vi känner 
igen ungefär vilka fakta som finns, kan vi utesluta andra som inte är sådana fakta. Vissa fakta ligger mycket 
nära att kvalificera sig som riktiga fakta, andra långt ifrån. Boghossian uttrycker att det inte skulle gått att 
ha ett intresse, om faktan inte gick att ha kunskap om. Därför ser han det som orimligt att vi skulle tro att 
sådana fakta inte går att ha kunskap om.36 
Boghossian tycker ändå det är intressant att fråga vad skulle vi säga om vi skulle möta Kardinal Bellarmine, 
för att tala om för honom att han har fel. Vi skulle visa vilka epistemiska principer vi tror på, och Bellarmine 
skulle göra samma sak. Vilket argument skulle vi då använda för att imponera på honom? För att hitta 
argumentet skulle vi använda vårt eget epistemiska system för att hitta argumentet, och samma sak gör 
såklart Bellarmine. Enligt Wittgenstein skulle vi bara insistera på vårt systems överlägsenhet. Wittgenstein 
visste om att detta var verklighet för antropologer som Edward E.Evans-Pritchard. Hur skulle en annan 
kultur kunna förstå vårt synsätt? Wittgenstein  undrar om det är “orätt att jag i mitt handlande rättar mig 
efter fysikens sats”. “Om vi kallar detta ‘orätt’ utgår vi inte redan från vårt språkspel och bekämpar deras.”37  
Boghossian tolkar sedan ett citat av Fumerton: Skulle något annat system kasta tvivel över vårat skulle vi 
vara något på spåret. Vi skulle då kräva ett “genuint” berättigande av vårt system, och hur kommer vi 
någonstans med att visa att vårt eget system bedömer sig själv som riktigt. Vi kan inte visa vad som är 
riktigt enligt vårt eget sätt att se. Detta visar att om objektiva fakta finns, är de omöjliga att ha kunskap om. 
Relativistens argument får därför riktig bäring, avslutar Boghossian. 38 Boghossian provar sedan olika 
tolkningar av relativistens argument, men alla leder till att det finns många alternativa sätt att skaffa kunskap 
om världen på.  
  
3.5 Hur bildar vi våra övertygelser? 
 
De tidigare delarna av frågeställningarna berörde konstruktivismens konsekvenser av fakta och 
berättigande. Det finns en till konsekvens Boghossian funderar på: hur bildar vi våra övertygelser och hur 
kan samma evidens ge upphov till motsatta övertygelser? Boghossian undersöker om det finns ett samband 
mellan vad vi faktiskt tror och vad vi borde tro. Utöver tillgången till relevant evidens behöver vi ha ett 

                                                
35   Boghossian  (2016) s. 113-120,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
36   Boghossian  (2016) s. 140,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
37   Wittgenstein, Ludwig. Philosophische Untersuchungen [Philosophical Investigations] s 130,131,147.  

Oxford: Blackwell, 1953. 
38   Boghossian  (2016)  s. 138-146,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
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intresse. Bara evidensen gör oss inte övertygade. Det krävs att ett intresse för att evidensen ska orsaka en 
övertygelse, och påverka vår mentala verksamhet om den. Intresset ser olika ut från kultur till kultur. Så 
samma objekt kan ha samma värde som evidens, men olika intressen kan ha en större betydelse. Boghossian 
nämner bibelns bevisbörda som evidens. Evidensen är den samma i Iran som i USA, men USA har haft 
mycket större intresse att leta efter den evidensen, och därmed har de en högre sannolikhet för att de blir 
övertygade där. 

Om aldrig enbart evidensen kan förklara varför vi tror  det vi tror, hur kan då samma evidens leda till 
helt motsatta övertygelser? Vi behöver tillgång till frågeställningen det rör sig om, och en relevant 
begreppsapparat. Objektivisten betonar evidensen medan konstruktivisten hellre betonar andra villkor än 
evidensen. Konstruktivister ser styrka i olika grad hos villkoren, i form av en stark eller svag variant av 
konstruktivism. Den svaga varianten ser att evidensen påverkar våra övertygelser i någon mån, medan den 
starka varianten fokuserar på andra faktorer än evidens.39 
 
För att förklara vad vi faktiskt tror på, använder Boghossian David Bloors metodologi som definierar att 
kunskap är övertygelser som människor på ett självklart sätt förhåller sig efter.40 Denna  kunskapsdisciplin 
riktar in sig på villkor som åstadkommer övertygelser och kunskapstillstånd. Disciplinen är opartisk om 
villkoren är rationella eller inte och människor förklarar dem symmetriskt ( alltså att de förklarar sina 
övertygelser med samma slags orsaker). Människor kommer söka samma typ av orsaker för att förklara 
sina övertygelser, oavsett om orsakerna är sanna, falska, rationella eller irrationella.41 Skulle man behöva 
uttala sig om sanning stärker inte det den starka varianten av konstruktivism, eftersom man förklarar både 
sanna och falska övertygelser utifrån evidens, som inte den starka varianten vill åberopa. Man kan tro att 
jorden är platt och tro att jorden är rund. Båda dessa övertygelser är övertygelser av samma typ, de grundar 
sig i evidens som var tillgänglig för dessa övertygelser. Evidens är felbar, den kan därför förklara varför 
något är falskt. 
 
Om rationella och irrationella övertygelser ska ha samma orsak, måste den förklaras med något annat än 
evidens. Att vara rationell är att bilda övertygelser på grundval av goda skäl (som evidens). Att vara 
irrationell på grundval av samma evidens, skulle inte fungera. Skulle övertygelsen ha orsakats av samma 
villkor, måste det orsakats av något annat än evidens, eller så är hela den starka konstruktivismen 
irrationell. Ett självvederläggande problem uppkommer. En person som säger att han kommit fram till 
uppfattningen att epistemiska skäl aldrig motiverar människor till att tro,  skulle därför inte behöva 
förklara att hans uppfattning är berättigad av lämpliga överväganden. Boghossian menar därför att den 
starka varianten av konstruktivismen inte fungerar42  

 
3.6 Den svaga varianten av konstruktivism  

 
Den svaga varianten av konstruktivism menar att både sociala intressen och  evidens ingår i förklaringen 
av en övertygelse.43 Evidensen underbestämmer den specifika övertygelsen vi omfamnar. Den första källan 
till en “svag konstruktivism” är Thomas Kuhn.44 Genom historien har olika föreställningar som utgjort bra 
                                                
39   Boghossian  (2016) s. 196-198,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
40   Boghossian  (2016) s. 198-200  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
41   Boghossian  (2016) s. 201  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
42   Boghossian  (2016) s. 202-207,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
43   Boghossian  (2016) s. 208,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
44   Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions. 2. uppl s 147. Chicago: University of  

Chicago Press, 1970. 
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svar kommit till en punkt när allt måste omprövas. En distinktion görs mellan normal och revolutionerande 
vetenskap, där normal vetenskap utförs med antaganden om vilka frågor som behöver besvaras. De olika 
föreställningar som debatteras kallas för paradigm. Företrädarna för de olika paradigmen antar vilka frågor 
som behöver besvaras och föreställda övertygelser om vad som skulle vara ett bra svar på dem. Boghossian 
inkluderar det han tidigare nämnt som epistemiska system att gälla för paradigmen. Det äldre paradigmet 
kan inte uttrycka det nya paradigmets satser med sitt språk och vice versa. Kuhn uttrycker att skillnaderna 
är så stora att olika paradigmförespråkare lever i olika världar. Eftersom företrädarna lever i olika världar, 
vore det svårt att se ett paradigmskifte som en rationell process.45 

Boghossian ser ingen rimlighet i att kardinal Bellarmine och Galileo levde i olika världar. Det är istället 
en skillnad i det föremål som representeras. De var hängivna två olika medel Bibeln och teleskopet, till sin 
övertygelse. De höll inte med om sin meningsmotståndares övertygelse. Vad var de oense om, var det en 
enskild sats eller hela begreppsapparaten och dess uttalande som motsade vad Bellarmines uppenbarelse, 
eller Gallileos observation var? Omfattades  deras oenighet i system/paradigm delar av varandras 
övertygelser, eller hela stoffet? Här reducerar Boghossian system till teorier för att exemplifiera. Två 
motstridiga teorier finns: T1, T2. De kan inte översättas till varandra. Man kan förstå båda, men inte 
uttrycka karaktäristiska satser i T2 med vokabulären i T1. När Einstein ersatte Newtons mekanik med sin 
relativitetsteori förstod han de båda. Olika paradigm är alltså inte obegripliga enligt Kuhn. Globalt eller 
partiellt kan man inte uttrycka satser i det ena systemet med det andres begrepp. T1 och T2 kan inte uttrycka 
samma satser med begreppen i sina respektive system. Man kommer misslyckas om man försöker översätta 
dem. Skulle misslyckandet vara globalt och handla om varenda sats i paradigmet, skulle ingen kunna avgöra 
vad de två teorierna var oeniga om, och ingen skulle kunna stödja sitt val av den ena teorin framför den 
andra. Partiell översättning, skulle däremot kunna innebära ett rationellt paradigmskifte.46 I vissa fall kan 
motstridiga observationer vara i kontrast till teorin man ställer sig bakom, då måste något revideras, och 
vad är det, teorin, eller observationen. Händer detta, är det något socialt som styr menar 
socialkonstruktivisten. 

 
3.7 Sammanfattning så långt.  
 
Boghossian följer sina tre teser om att världen är konstruerad på ett sätt som speglar våra behov och 
intressen. En konstruktivistisk ståndpunkt är att det finns inget sätt att beskriva världen oberoende av vår 
tolkning, våra behov eller våra intressen. Så fort vi antar ett sätt att beskriva världen uppstår något faktiskt, 
för konstruktivisterna antar att världen är beskrivningsberoende. Våra beskrivningar orsakar faktan. Det är 
en skillnad på detta, och objektens sätt att vara på utan någon tolkning. Vi kan tolka objekten olika, men 
hur påverkar detta objekten? Giraffer finns oavsett vår mentala verksamhet om dem, de är inte 
beskrivningsberoende eller medvetandeberoende. 

Vilka fakta finns? Om en relativist utgår ifrån att de teorier vi tror på stöds av absoluta fakta uppstår 
ett problem. Relativisten överger då sin ursprungliga intention att uttrycka att inga absoluta fakta finns. 
Boghossian underkänner relativisternas försök att bortse från Nagels formulerade argument. Han är inte 
relativist, men inte heller en objektivist som grundat sin uppfattning på Nagels regressargument. Regressen 
ställer orimliga krav på vår förståelse av kunskap. När man ser att det inte finns något hinder för att tro på 
absoluta fakta, har man inte fått något gott skäl att tvivla på att alla saker är absoluta oberoende av 
tolkning.47  
                                                
45   Boghossian (2016) s. 207-212,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
46   Boghossian  (2016)  s. 216-219,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
47   Boghossian  (2016) s. 106-110,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
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Vad är vi berättigade att tro på? Galileo och Bellarmine försvarade två olika ståndpunkter, men den ena 
kunde inte se eller tillämpa den andres sätt att resonera. Hur uttrycker vi sanning utan att förutsätta det 
system vi använde för att komma fram till den sanningen? Boghossians tidigare argument har inte handlat 
om berättigande, utan om vilka fakta som kan ens finnas. Boghossian uttrycker därför ett stöd för att många 
olika alternativa system finns för att få kunskap om världen. Boghossian uttrycker att vi inte skulle haft 
intresse om faktan inte gick att ha kunskap om. Därför ser han det orimligt att vi skulle tro att sådana fakta 
inte går att ha kunskap om, som uttryckes om regressargumentet innan. Men han avslutar med att fråga om 
vad som skulle hända om vi själva börjar tvivla på det system vi använder. Då skulle vi kräva ett “genuint” 
berättigande av vårt system, och hur kommer vi någonstans med att visa att vårt eget system bedömer sig 
själv som riktigt. Vi kan inte visa vad som gör systemet riktigt enligt vårt eget sätt att se. Detta visar att om 
objektiva fakta finns, är de omöjliga att ha kunskap om. Vi har intresse för att fakta går att ha kunskap om, 
men samtidigt kommer relativisten kunna kritisera vårt intresse.  
 
Hur bildar vi våra övertygelser?  
Boghossian funderar över vad vi faktiskt tror, och hur det förhåller sig till vad vi borde tro. Han frågar hur 
vi bildar våra övertygelser, med ett konstruktivistisk synsätt. Han skiljer på en en svagare variant av 
konstruktivism där man tror att någon form av evidens finns, men att man fortfarande konstruerar mycket 
att förhålla sig till. En starkare variant åsyftar bara våra intressen och ingen evidens.  
 
Värden som sanning och falskhet behöver grunda sig i något med bevisbörda då man förklarar både sanna 
och falska övertygelser utifrån evidens. Boghossian reducerar system till teorier för att exemplifiera, Skulle 
teorierna T1 och T2, inte gå att översätta till varandra, så kan man fortfarande förstå dem. Einstein kunde 
förstå två oförenliga satser, men inte uttrycka satser i det ena systemet med det andres begrepp. Med grund 
i Kuhns beskrivning av paradigmskiften, skriver Boghossian att om hela systemen inte hade vara 
översättningsbara, hade man inte kunnat ens veta vad det var man var oense om med sin 
meningsmotståndare. Alltså stämmer inte den starka konstruktivismen. Den svagare konstruktivismen är 
mer hållbar då övertygelser av samma typ, kan grunda sig i evidens som var tillgänglig för dessa 
övertygelser, som att jorden var platt eller rund. Evidens är felbar den kan därför förklara varför något är 
falskt.48 
 
Boghossian saknar tillfredsställande argument för den starka konstruktivismen. Den förklarar inte 
rationalitet heller eftersom något rationellt grundar sig i goda skäl (som evidens). Om rationella och 
irrationella övertygelser ska ha samma orsak, måste den förklaras med något annat än evidens. Att vara 
rationell är att bilda övertygelser på grundval av goda skäl (som evidens). Att vara irrationell på grundval 
av samma evidens, skulle inte fungera. Skulle sådana övertygelser ha orsakats av likadana villkor, måste 
de ha orsakats av något annat än evidens, eller så är hela den starka konstruktivismvarianten irrationell.  
  

                                                
48   Boghossian  (2016) s. 203, Fri Tanke förlag, Oxford University Press. 
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4. Carlshamres kritik 
Carlshamre skrev en recension av Boghossians bok i Filosofisk tidskrift 2013. Carlshamre ger kritik av vad 
Boghossian gör, framför allt en del, enligt honom, feltolkningar som Boghossian har gjort. Dessa består av 
otydligheter och argument mot en syn som egentligen inte verkar anammas av de filosofer Boghossian tar 
upp. Carlshamre tar även upp vad Boghossian kunde ha gjort bättre. Så med grund i de andra två 
frågeställningarna undrar jag: Vilken kritik kan riktas mot dessa utifrån Carlshamre (2013)? 
 
4.1  Boghossians teser om konstruktivism. 
Varje gång vi tolkar objekten, orsakar vi fakta för faktan är beskrivningsberoende. Carlshamre kritiserar 
Boghossians tolkning av Rortys tankar om beskrivningsberoende under samma rubrik i avsnitt: 3.3.1 på 
sidan 12. Tolkningen Boghossian gör är att om man tror att något finns då finns det, och så fort ingen tror 
på det finns det inte längre. Enligt Carlshamre vore  en rimligare tolkning att det inte kan finnas fakta om 
hur världen är som är, oberoende av vår tendens att beskriva världen beskaffat på ett visst sätt.49 Andra 
relativistiska filosofer fokuserar mer på betingelserna för att det alls skall kunna finnas empiriskt sanna 
eller falska utsagor. Endast i relation till ett begreppssystem med de rätta resurserna, menar Goodman mfl. 
att det är meningsfullt att fråga om något finns eller inte. Det är obegripligt hur man kan tro att någon av 
de filosofer Boghossian nämner som Rorty, Putnam mfl. har delat hans tolkning menar Carlshamre.50 
 
Det tar dock bara ett ögonblick för Boghossian att glömma att Rorty försöker göra en distinktion 

mellan två meningar i vilken påståenden görs sanna av hur det är, där den ena involverar både 
världen och våra sätt att beskriva den, medan den andra försöker klara sig enbart med världen. 
I stället tolkar han Rorty som att denne menar att påståenden blir sanna eller falska enbart på 
grund av våra beskrivningar, närmare bestämt genom att alla sanningspredikationer 
relativiseras till teorier.  

Var går gränsen för vad som är medvetandeberoende? Boghossian har rätt att alla fakta nödvändigtvis 
inte är medvetandeberoende: Något kan vara pengar bara om det finns en spridd social övertygelse att det 
är pengar, eller präster, eller giraffer. Carlshamre beskriver Boghossians tolkning som att enligt C1s teori 
T1 finns häxor och C2s teori T2 finns inte häxor. Eftersom Boghossian relativiserar alla 
sanningspredikatorer till teorier och två olika teorier inte all behöver  motsäga varandra så handlar det inte 
längre om vad som är sant och falskt.51 

 
Boghossian ser inte någon skillnad på att acceptera en teori, alltså att acceptera en uppsättning påståenden 
som sanna, och att anamma det som kallar ”ramverk”. 52 Våra påståenden görs möjliga av våra begrepp, 
men görs sanna eller falska av hur världen är, vilket är en viktig distinktion. På grund av våra begrepp blir 
världen möjlig att använda. Carnap skulle säga att allt handlar om inre och yttre frågor. De yttre kan 
representeras av den verkliga värld och världen gör påståenden till sanna eller falska medan de inre är upp 
till oss och hur vi ska hantera världen. Inre frågor är sådana som ramverket ger resurser för att ställa och 
besvara, medan yttre frågor rör själva ramverkets status. Ramverket svarar inte på alla frågor, men det är 
inte därför vi accepterar ramverket. Oavsett om man accepterar ramverket eller ej kan man fortfarande 
använda det. Grundtanken är att inre och yttre frågor har radikalt olika karaktär och att yttre frågor inte kan 
besvaras med empiriska metoder i vanlig mening. Boghossian tolkar det inte som att det yttre ramverket 

                                                
49   Carlshamre (2013)  s. 2. Filosofisk tidskrift. No 1  
50   Carlshamre, Staffan. (2013)  s. 4. Filosofisk tidskrift. No 1 
51   Carlshamre, (2013)  s. 4. Filosofisk tidskrift. No 1 
52   Carnap, Rudolf. Empiricism, Semantics and Ontology. Revue Internationale de Philosophie.  
     4 (1950): 20–40.  
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gör världen sann och det inre är hur vi ska hantera dessa frågorna. Istället föreslår han en tolkning han själv 
tycker är bisarr, att våra begrepp görs sanna för att vi accepterar dem och tänker på dem. Detta ifrågasättas 
med Boghossians påstående om giraffer vilka existerar oavsett vår mentala verksamhet om dem vilket 
gjordes i avsnitt 3.1. på sidan 8. 
 
Rorty vill göra en distinktion för hur den verkliga världen är, och om vi påverkar världen med våra 
beskrivningar. Carlshamre menar att Boghossian har feltolkat Rorty - en “halmgubbe”. Humanister och 
samhällsvetare tycker det är intressant att diskutera om medvetandeberoende och beskrivningsberoende, 
men det är svårt var gränsen ska gå mellan när något är beroende och inte. Det Boghossian dock gör är att 
först prata om beskrivningar och plötsligt börja prata om teorier. Han reducerar alla beskrivningar till 
teorier. Detta inte drabbar någon relativist för att två fristående teorier motsäger inte varandra, enligt en 
teori kan det finnas häxor och enligt en annan inte finnas häxor. Boghossian avvisar sedan sin tolkning med 
ett regressargument: Någonstans måste man acceptera absoluta sanningar. Argumentet rörande regress går 
ut på att om en teori är sann för någon är den sann enligt en ytterligare teori, som är sann enligt en ytterligare 
teori och så vidare. Säger man stopp har man accepterat absoluta sanningar och bundit sig att tolka satser 
vi varken kan förstå eller uttrycka. Vilket går i kontrast mot Carnap menar Carlshamre.53 På sidan 12 
uttrycks att relativisten inte har något mot flera teorier, detta för att Boghossian inte tillräckligt skiljer på 
olika teorier och beskrivningsberoende fakta. 

 
4.2 Vad är vi berättigade att tro på? Epistemisk relativism försvarad och kritiserad. 
 
Skilda system ger upphov till olika uppfattningar, på grund av skillnader i principer hur man värderar 
evidens. Det finns olika principer hur vi värderar evidens. Boghossian antar att de är relativa, vilket inte 
säger något om evidensen. Principer skiljer övertygelser åt, inte evidens. Boghossian exemplifierar  Galileo 
och Bellarmines konflikt om den heliocentriska hypotesen. Kardinalen Bellarmine accepterar att hans 
uppenbarelse är överordnad observationer, som Gallileos. De lever i samma värld, deras evidens är jorden, 
beskriven i Bibeln, eller sedd i ett teleskop. Ändå kan de inte se hur den andres system används. Eftersom 
deras påståenden är svåra att observera i för dem varsitt alternativt system, hamnar de i konflikt. Att gå in 
i detalj kring epistemiska system är enligt Boghossian svårt, då det rör sig om implicita principer i 
praktiken.54 

Boghossians argument för epistemisk relativism är att berättigande är alltid relativt ett system. En åsikt 
enligt ett system behöver inte vara rätt enligt ett annat system och så vidare, och om det ska vara berättigat 
(leda till riktiga uppfattningar) måste jag motivera det med något, då har jag inget annat val än att åberopa 
mitt eget system, så det blir en metakonflikt. Andra personer behöver inte bli imponerade av ens system, 
och att andra inte imponeras och inte bryr sig om vårt system. Vi skulle däremot inte bli nöjda om det andra 
system tar till sådana cirkulära argument. Om vi använder oss av sådana cirkulära argument, hur kan vi 
acceptera något vi i andra fall tycker är falskt? Boghossian lägger till detta för att poängtera något, denna 
ståndpunkt har ingen verklig relativist menar Carlshamre.55 Därför tolkar Boghossian det fel, när relativsten 
accepterar nya system och flera teorier.  
 
Carlshamre beskriver ett av de alternativ Boghossian provar: imperativ, alltså utsagor som “om A så B”. 
Boghossian antar ett faktum att något är sant enligt det system vi accepterar, men detta fångar inte den norm 

                                                
53   Carlshamre, (2013) s. 5. Filosofisk tidskrift. No 1 
54   Carlshamre (2013) s. 6 Filosofisk tidskrift. No 1 
55   Carlshamre (2013) s. 7. Filosofisk tidskrift. No 1 
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som systemen implicerar. Hur menar han då? Att den normativa kraften är lika stor som alla påståenden? 
Den normativa kraften finns i ett system. Carlshamre undrar vilken påverkan den normen har. Om jag inte 
ser något att tvivla på i systemet och säger att jag accepterar det, så har systemet en normativ kraft, och jag 
är bunden till systemets norm, men bara om jag accepterar det. Detta går emot vad Carnap sagt tidigare. 
Bara för att man använder ett system betyder det inte att man accepterar systemet.    

 
Med ett likadant cirkulärt argument, att vi inte kan berättiga vårt system framför våra konkurrenters, blir 
berättigandet olämpligt. Har vi inga anledningar att tvivla på ett system får vi anamma det med “blind tro”. 
Är vi då berättigade att använda systemet, eller får systemet berättiga sina egna principer? Här saknar 
Carlshamre distinktioner. Om ett alternativt system visar sig och vi då plötsligt börjar tvivla på vårt system, 
vad skulle få oss att tvivla? Det fördjupar inte Boghossian, även om han nämner teknologiska framgångar 
som borde ge en hint om att vårt system är bättre: flygplan etc. Carlshamre frågar dock om humanister och 
samhällsvetare har anledning att imponeras av teknologiska framgångar. Det är troligen bland dem som 
relativismen är störst. Filosofer är inte eniga om huruvida man har en “blind rätt” till sitt system. Relativister 
tycker det..56 
 
4.3 Vad vi faktiskt tror.  
 
Sedan utgår Carlshamre från Boghossians sista tes; att evidens aldrig ensam kan förklara varför vi tror det 
vi tror. Förutom det konstruktivisten ser uppenbart, att våra intressen styr evidensen, är konstruktivisten ute 
efter andra poänger. Boghossian säger dock inget om en gräns mellan det uppenbara och större poänger än 
så. Den förklaringskonstruktivist han pratar mest om är Thomas Kuhn.57 Boghossian introducerar stark och 
svag förklaringskonstruktivism, där den svaga varianten menar att evidensen tillsammans med andra 
faktorer kan förklara varför vi tror det vi tror. Den starkare varianten säger att andra faktorer, och inte 
evidensen, kan förklara det vi tror. Boghossian hittar argument främst mot den starka varianten. Har vi 
ingen evidens, har vi inte heller goda skäl. I den svagare varianten fyller vi istället ut med irrationella 
faktorer, då evidensen inte räckte. Så förutom det som redan tagits upp på sidan 14, säger Boghossian inte 
mycket om vilka poänger den starka konstruktivisten utgår ifrån förutom evidens.  

 Boghossian använder David Bloors metodologi, som säger att människor förklarar sina övertygelser 
symmetriskt  “vilket betyder att vi skall söka ”samma slags orsaker” för alla övertygelser, oberoende av 
ifall de är sanna eller falska, rationella eller irrationella”. Boghossian skiljer symmetri som rör sanning och 
symmetri som rör rationalitet från varandra. Något är rationellt utifrån goda skäl och evidens. Symmetrin 
blir falsk enligt den starka varianten då den förbjuder sådana skäl som evidens. Om man inte kan anta 
evidens som skäl så kallas det stark konstruktivism. Då har vi inga goda skäl, eller evidens för att vara 
rationella, Då antar Boghossian en motsats: stark konstruktivism måste vara irrationell. För en starkare 
konstruktivism inte hänvisar till evidens som skäl. 58 Se våra övertygelser sidan 11 och 12  för en tidigare 
genomgång. 

 
Om irrationella och rationella skäl förklaras av samma orsak så förklaras de av något annat än evidens. 
Sanning och falskhet förklaras däremot av samma orsak, de förklaras utifrån evidens. Carlshamre betonar 
också att ingen av de filosofer Boghossian tar upp förnekar att det finns rationella skäl att välja en teori 
framför en annan. Carlshamre tycker dessutom att det borde vara rationellt att utgå från det man tror är 

                                                
56   Carlshamre (2013) s. 8 Filosofisk tidskrift. No 1 
57   Kuhn, (1970). Chicago: University of Chicago Press 
58 
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goda skäl än de som faktiskt är det. Carlshamre exemplifierar några som tycker att allt kan förklaras från 
samma orsaker: fysikalister. De tror att övertygelser orsakas av händelser inom nervsystemet hos den som 
har övertygelsen. Däremot vet han inte om analytiska filosofer skulle gå med på att fysikalism implicerar 
irrationella åsikter.59 
  

                                                
59   Carlshamre (2013) s. 10-11. Filosofisk tidskrift. No 1 
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5 Slutsats 
Jag presenterar frågeställningarna utifrån Boghossians teser, en i taget. Varje frågeställning följs av 
Boghossians konsekvenser, Carlshamres kritik och min tolkning av vad båda har sagt. 
 
5.1 Vilka konsekvenser kan förutses för den konstruktivistiska kunskapssynen, kritiserad och 
försvarad enligt Boghossian (2016)? 
 
Vilka fakta finns? 
 
Enligt Boghossians första tes så finns inte fakta i denna världen oberoende av vår tolkning. En 
konstruktivistisk ståndpunkt är att det inte finns något sätt att beskriva världen oberoende av vår tolkning, 
våra behov eller våra intressen. Så fort vi antar ett sätt att beskriva världen uppstår något faktiskt, för 
konstruktivisterna antar att världen är beskrivningsberoende. Varje gång vi gör en tolkning av världen 
beskriver vi den och orsakar något. 

Viss fakta existerar bara på grund av vårt intresse, vi måste vara medvetna om intresset för dess existens.  
Carlshamre kritiserar Boghossians användning av dessa begrepp. Enligt Carlshamre vore den rätta 
tolkningen att det inte kan finnas fakta om hur världen är, oberoende av vår tendens att beskriva världen 
beskaffat på ett visst sätt. Andra relativistiska filosofer fokuserar mer på betingelserna för att det alls skall 
kunna finnas empiriskt sanna eller falska utsagor. Alla fakta är inte beskrivningsberoende eller 
medvetandeberoende i en sådan mening. Att fakta blir sanna, bara för man tänker på dem grundar sig i en 
feltolkning enligt Carlshamre. 
 
Min tolkning: När man använder ontologier, utgår de från att fakta är beskrivningsberoende. Det är en 
betingelse för att vi ska kunna tala om sanning och falskhet. Jag ser det inte som att Boghossian har kommit 
fram till en feltolkning. Däremot har han inte sagt precis vilka fakta som ska omfattas av vilka betingelser, 
vilket hade behövts förtydligas. 
 
Vilka fakta är vi berättigade till? 
 
Boghossian avvisar den epistemiska relativimens trovärdighet med två regressargument. Den första är 
Nagels argument: om allt är subjektivt kan det i sig självt antingen kan betecknas som objektivt eller 
subjektivt. När man ser att det inte finns något hinder för att tro på absoluta fakta, har man inte fått något 
gott skäl att tvivla på att alla saker är absoluta oberoende av tolkning.60 Boghossian tycker att man ska 
kunna tillämpa en uppfattning om kunskap på sig själv, och se om den är sann/falsk enligt sitt eget sätt att 
se. 

Det andra regressargumentet som Boghossian använder, är att något kan vara sant bara enligt en teori, 
eller är det sant enligt en annan teori, eller är det sant enligt en tredje? Säger man att det är sant tolkar man 
oändliga yttranden som vi varken kan uttrycka eller förstå. 61  
 
Carlshamre kritiserar regressargumentet. Grunden till regressargumentet kommer från att Boghossian inte 
gjorde en distinktion av Rortys förklaring att meningar kan göras sanna antingen enbart med världen, eller 
så görs de sanna genom både vårt sätt att beskriva världen och den faktiska världen. Påståenden blir sanna 
enbart genom våra beskrivningar, och Boghossian relativiserar alla sanningspredikatorer till teorier.  I och 
med att en teori inte alls behöver motsäga en annan, blir steget mellan beskrivningar och teorier onödigt 
omfattande. Regressen gör relativisten tvungen att acceptera oändliga propositioner vi inte kan uttrycka.  
 

                                                
60   Boghossian  (2016) s. 106-110,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
61   Carlshamre (2013) s. 5. Filosofisk tidskrift. No 1 
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Min tolkning: Boghossian har inte skiljt på sanningspredikatorer och teorier. Teorier gör inte ensamma 
sanningsanspråk, de är en produkt av flera härledningar. Så utan goda skäl kan en teori enkelt motsäga en 
annan. Konstruktivistisk verkar vi kunna tro på motsatser. Eftersom vi lär oss om kunskapen i den värld vi 
föds in i, kan den kunskapen vi upptäcker organiseras med sanningen som mål oavsett om sanningen är 
ouppnåelig eller inte. Så om våra bästa teorier stödjer något nödvändigt begrepp behöver vi inte tvivla på 
dem.  
 
Fortsättning av vilka fakta är vi berättigade till 
 
Boghossian frågar sig vad som gör våra övertygelser berättigade? Boghossian uttrycker att vi inte skulle 
haft intresse om faktan inte gick att ha kunskap om. Därför ser han det orimligt att vi skulle tro att sådana 
fakta inte går att ha kunskap om. Skulle relativisten motivera sitt system, är denne tvungen att anta att 
systemets innehåll leder till verkliga uppfattningar, vad motiverar relativisten med för något då? Den kan 
inte ta några andra än dennes egna uppfattningar.  Hur skulle man komma någonstans med att visa att ens 
eget system bedömer sig själv som riktigt. Vi kan inte visa vad som är riktigt ens enligt vårt eget sätt att se. 
Detta visar att om objektiva fakta finns, är de omöjliga att ha kunskap om. Relativistens argument får därför 
riktig bäring, avslutar Boghossian.  

Carlshamres kritiserar vad Boghossian sedan försöker tolka utav relativistens argument. Eftersom 
Boghossian både kritiserat och försvarat relativismen försöker han sedan avgöra saken med att omtolka 
relativistens argument. Inget av försöken är värt att ta på allvar tycker Carlshamre. Förklaringsrelativismen 
uttrycker att inget system kan berättiga sig självt vilket enligt Boghossian betyder att de är falska. Om det 
ska vara berättigat (leda till riktiga uppfattningar) måste jag motivera det med något, då har jag inget annat 
val än att åberopa mitt eget system, så då uppstår en metakonflikt. Vi accepterar system, medvetna om att 
inget styrker vilka fakta som är mest riktiga. Carlshamre frågar varför skulle man bry sig om vad som följer 
ett sådant system? Carlshamre ser heller inget skäl att någon verklig relativist skulle hålla med Boghossian, 
han har målat in sig i ett hörn för att kunna göra en poäng.  
 
Även om ett alternativt system visar sig och vi då plötsligt börjar tvivla på vårt system, vad skulle få oss att 
tvivla? Det fördjupar inte Boghossian, även om han nämner teknologiska framgångar som borde ge en hint 
om att vårt system är bättre: flygplan etc. Carlshamre frågar dock om humanister och samhällsvetare har 
anledning att imponeras av teknologiska framgångar. Det är troligen bland dem som relativismen är störst.  
 
Min tolkning: Om vi är berättigade till vissa fakta, gör vi det utifrån goda skäl att vara rationella. Boghossian 
har tidigare använt berättigande synonymt till rationell, om något är berättigat är det också rationellt.62 
Evidens är av de flesta sett som goda skäl, evidensen kan vara felbar och reviderbar,  vilket gör det 
föränderligt vad som kan vara goda skäl. Människan är inte heller utan bias när hon tänker och har andra 
“pragmatiska skäl” till sitt tänkande. Man kan ha tvingats till det av dessa pragmatiska skäl. En sådan bias 
kan vara att vi söker koherent information, som inte motsäger våra tidigare principer. Det grundar sig först 
i vårt intresse. Vårt tänkande tar stöds av artefakter och inte av evidensen. Tvivel uppstår när vi ska hitta 
förklaringsmodeller av världen. Om vårt tänkande och tvivel grundar sig i evidens (objektivistiskt) eller 
intressen (konstruktivistiskt) är också svårt att veta. Jag tycker det är felsteg när relativisten motiverar ett 
berättiga något utifrån något vi redan ansett är falskt, enligt Boghossians tolkning. Det känns inte alls 
rationellt i sin rätta mening. Där ser jag inte relativismens styrka.  
 
 
 
                                                
62   Boghossian  (2016) s. 41,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
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Hur bildar vi våra övertygelser? 
 
Olika ståndpunkter finns kring hur mycket vi konstruerar och vad som orsakar våra övertygelser. 
Boghossian använder en svag och en stark variant av konstruktivism. Den svaga varianten ser att evidensen 
påverkar våra övertygelser i någon mån, medan den starka varianten fokuserar på andra faktorer än evidens. 
Boghossian använder Kuhns paradigmteori för att illustrera detta. 

Förutom evidens behöver vi ett intresse för frågeställningen och tillgång till den relevanta 
begreppsapparaten. Tillgång till frågeställning och begreppsapparat är enligt Boghossian det som skiljer 
företrädare av olika paradigm åt. Intresset ser olika ut från kultur till kultur så samma objekt kan ha samma 
värde som evidens, men olika intressen har en större betydelse för vilka övertygelser som anammas. 

Boghossian utgår ifrån Bloors kunskapsdisciplin kring de villkor som människor förhåller sig till och lever 
efter. Den menar att vi söker samma typ av orsaker för alla övertygelser. Oavsett om de är sanna, falska 
eller irrationella. Orsakerna är sociologiska, som socialkonstruktivister vill poängtera. Det stärker inte det 
den starka varianten av konstruktivism att använda begrepp som sanning, eftersom man förklarar både 
sanna och falska övertygelser utifrån evidens, som inte den starka varianten vill åberopa.63 

 
Om rationella och irrationella övertygelser kan ha samma orsak, måste den förklaras med något annat än 
evidens. Att vara rationell är att bilda övertygelser på grundval av goda skäl (som evidens). Att vara 
irrationell på grundval av samma evidens, skulle inte fungera. Skulle övertygelsen ha orsakats av samma 
villkor, måste det orsakats av något annat än evidens, eller så är hela den starka konstruktivismen irrationell. 
 
Boghossian använder Thomas Kuhns paradigmteori för att förklara förklaringskonstruktivism. Olika 
paradigmföreträdare kommer till en punkt där satserna i den enes system går inte att uttrycka i den andres. 
Anta att två paradigmföreträdare båda företräder varsin av de två olika teorierna T1 och T2 med olika 
begrepp inom de båda teorierna. Motsäger teorierna varandra kan inget uttryckas i T2 med T1s vokabulär. 
När Einstein ersatte Newtons mekanik med sin relativitetsteori förstod han de båda. Man kommer att 
misslyckas om man försöker översätta olika paradigm, då satserna i ena paradigmet inte går att uttrycka 
med vokabulären i det andra. Skulle misslyckandet vara globalt och handla om varenda sats i paradigmet, 
skulle ingen kunna avgöra vad de två teorierna var oeniga om, och inget att stödja sitt val av den ena teorin 
framför den andra.64 Vore bara vissa påståenden oöversättliga skulle det vara en partiell översättning. Även 
om en sådan översättning vore möjlig skulle man inte kunna uttala sig om det ena paradigmet vore mer  
rationellt än det andra, för enligt Kuhn är paradigm ojämförbara i sådan mening.65  Boghossian lägger till 
att Kuhn uttrycker att skillnaderna är så stora att olika paradigmförespråkare lever i olika världar. Eftersom 
företrädarna lever i olika världar,  tycker Boghossian att vore det svårt att se ett paradigmskifte som en 
rationell process.  
 
Carlshamre kritiserar att irrationella och rationella skäl förklaras av samma orsak så förklaras de av något 
annat än evidens. Sanning och falskhet förklaras däremot av samma orsak, de förklaras utifrån evidens. 
Carlshamre betonar också att ingen av de filosofer Boghossian tar upp förnekar att det finns rationella skäl 
att välja en teori framför en annan. Om våra övertygelser kan förklaras av samma slags orsak likt den starka 
konstruktivismen, betyder det att fysikalismen är irrationell, då den tror att alla övertygelser orsakas av 
händelser inom nervsystemet hos den som har övertygelsen. Det är svårt att säga om analytiska filosofer 
                                                
63   Boghossian (2016) s. 198-200  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
64   Boghossian (2016)  s.217-219,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
65   Boghossian s.210,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press 
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skulle gå med Boghossians tolkning, och på att fysikalism implicerar irrationella övertygelser. Carlshamre 
tänker att det borde vara rationellt att hänvisa till det man tror är rationellt snarare än det som är det. 
 
Min tolkning: Eftersom teorier reduceras till sanningspredikatorer av Boghossian kan detta vara en 
uppförstorad feltolkning. Jag själv tror att det hade varit skillnad på vissa kulturyttringar, som musik i 
förhållande till paradigmskiften. Vad är en bra rocklåt och vem ska ta ifrån dig vad du tycker? Sådana 
uttryck är relativt till mottagaren. Vissa saker lämnas det inte utrymme för att uttrycka, enligt vissa system.   
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Appendix 
 
Absolutism - Att det finns något absolut, oberoende omständigheter. Motsats till relativism.  
 
Epistemisk absolutism - Det finns absolut kunskap, som kan handla om fakta eller berättigande.  
 
Epistemisk relativism – Vad som är rationellt att tro, med grund i att rationalitet måste relativiseras till 
olika epistemiska system. Något rationellt enligt ett system, behöver inte vara det enligt ett annat system. 
 
Epistemologi - Kunskapsteori.  
 
Kontingent - Tillfällig eller godtycklig. I konstruktivistiskt fall de bakomliggande tillfälliga intressena, 
och utan dem skulle inte vissa fakta ha konstruerats. Dessa fakta hade inte behövt föreligga om vi hade 
gjort andra val/haft andra intressen, och även om vi konstruerar något annat i framtiden kommer den äldre 
konstruktionen alltid att ha funnits.  
 
Korresponderande teorier - Det finns fakta som förklarar system. En teori om system ett som stämmer 
överens med ett tillstånd i världen. Världen har ett tillstånd som stämmer överens med ett påstående av oss.  
 
Objektivism – Det finns objektiva fakta, som är oberoende av människan och vår tolkning av denna fakta.  
 
Pluralism - Att det finns många alternativa system, men inga fakta som gör något enskilt system riktigare 
än något annat. Kan handla om epistemologi eller moral.  
 
Pragmatiska anledningar - Hur användbar en teori eller metod är, en teoris pragmatiska funktion är inte 
alltid samma som de epistemiska skälen. Pragmatiska anledningar  kan vara anledningar som vi inte har 
något annat val än att acceptera. Man kan önska något för att det passar ens förklaring eller ens intresse 
bättre: tro på Gud för säkerhets skull, annars evig skärseld, eller att ens världsbild känns bättre om man tror 
på Gud för säkerhets skull.  
 
Rationalism - Man är berättigad att tro något och har skäl som gör detta rationellt, till exempel evidens. 
Berättigande övertygelser kan ses som sanna eller falska66. Det finns olika slags skäl, pragmatiska, 
epistemiska  och icke epistemiska.  
 
Relativism - En synonym till konstruktivism i Boghossians text.67 
 
Socialkonstruktivism - Något konstruerat som inte fanns från början, någons avsiktliga aktivitet vid en 
viss tidpunkt ligger bakom det och det är socialt konstruerade är en följd av ett samhälles värderingar, 
intressen och behov. Konstruktionen kan vara ett objekt, som ett hus, men även objekt som fakta - varför 
är metallstycket ett mynt, snarare än metallens egenskaper som inte tillskrivits av människor. 
  

                                                
66   Wikforss, (2016)  s. 14,  Fri Tanke förlag, Oxford University Press,  
67   Carlshamre (2013) s.3. Filosofisk tidskrift. No 1. 
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