
0

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för Religion och Kultur (IRK)
Duppsats i Teoretisk Filosofi

En utredning av filosofins möjligheter

 Avhandling i metafilosofi

Björn Börjeson



1

Linköpings Universitet
Avdelningen för Filosofi
Institutionen för Religion och Kultur (IRK)

Avhandling: Duppsats i ämnet Teoretisk Filosofi
Thesis: Masterpaper in Theoretical Philosophy

Titel: En utredning av filosofins möjligheter
Title: An investigation of the possibilities in Philosophy

Författare: Björn Börjeson
Author: Björn Börjeson

Språk: Svenska
Language: Swedish

Handledare: Fredrik Stjernberg
Supervisor: Fredrik Stjernberg

Sammanfattning
Uppsatsen ”En utredning av filosofins möjligheter” inleds med ett konstaterande av den bitande kritik
som tidvis framförts mot filosofins olika dogmer och traditioner bland andra av Ludwig Wittgenstein,
G.E Moore och Richard Rorty. Det sägs vidare att all denna kritik hotar att förinta den positiva
upptäckarlusten. En föresats görs därför att i funderingar och kritik se möjligheter för filosofin för att på
så sätt bidraga till att föra denna framåt i något som förhoppningsvis blir ett konstruktivt inslag i
debatten. I uppsatsens första del diskuteras vad filosofi är, filosofins universalitet, nyttan med filosofi och
det konstateras att filosofin grundar sig på undran och spekulation och är universell i den meningen att
den frågar istället för att påstå samt att nyttan med filosofi är uppenbar om man tittar på de insatser som
gjorts av exempelvis Platon, Aristoteles, Augustinus, John Stuart Mill, Karl Marx, Thomas Hobbes och
JeanJacques Rousseau. I den andra delen analyseras samhället och vetenskapen och dess kopplingar till
filosofin och det konstateras bland annat att det är skillnad på principer och tillämpningar inom dessa
olika områden samt att även om tillämpningarna inom olika områden ständigt är nya så är principerna
desamma och att detta är något att ta fasta på beträffande filosofins möjligheter och trovärdighet. I den
tredje mer avhandlande delen ”En utredning av filosofins möjligheter” behandlas filosofins principer och
nutiden jämförs i ett historiskt perspektiv och filosofin för framtiden diskuteras i meningen att filosofins
principer är dess styrka samt att ett moment av klarsyn och precisering kan vara en möjlighet för filosofin
att överbrygga sin svårförståelighet men dock innebär en risk för att själva filosofins styrka och särart
därmed försvinner. Den slutsats som ges formuleras så att filosofins möjligheter inte så mycket ligger i
skapandet av några för den nya principer utan i ett klarsynt användande av dess befintliga.

Abstract
This paper aims at investigating the possibilities for philosophical thinking through a speculative and critical
examination of different ideas from various philosophers, such as Moore, Wittgenstein and Rorty. The aim is
that philosophy can be a constructive part of the contemporary debate. In the first part, it is argued that
philosophy is a speculative and universal business, and has had a great importance for society; examples of
Plato, Aristotle, Augustine and different political philosophers as Marx, Mill, Rousseau and Hobbes are given. In
the second part, society and science are investigated in relation to philosophy, and it is concluded that there is a
fundamental difference between method and principles, in that methods always change while principles always
are the same and this, it is said, is something fruitful for the possibilities and for the confidence in, philosophy. In
the third part, the principles of philosophy are treated, and the contemporary world is treated in a historical
perspective. The future of philosophy is discussed, and its strenght is said to lie in its own principles. It is argued
that clearsightedness and precision can be the solution to philosophical obscurity, but that there also thereby will
be a risk of losing the genuine character and strenght of philosophy. The conclusion of the paper is that the
possibilities of philosophy not are achieved by some new philosophical principles, but in a clearsighted use of
the existing.
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Keywords: Philosophy, Possibilities, Debate
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En utredning av filosofins möjligheter

1. Inledning

Det har skrivits mycket om filosofiskt tänkande och dess trender under otaliga år men kanske
framförallt från mitten av 1900talet har vi de mest iögonenfallande exemplen på protester
mot filosofins olika dogmer och traditioner. Ludwig Wittgensteins flerfaldiga och tidvis
kryptiska ifrågasättande av den traditionella filosofin, G. E. Moores uppsats ”Ett försvar för
sunda förnuftet” och nu i modern tid Richard Rortys häpnadsväckande kritik av den
traditionella filosofin är de mest kända men ändå bara några i mängden.1

   Man kan tycka att det är ett evigt gnagande på gamla filosofers idéer och tankar som hotar
att förinta den positiva upptäckarlusten i all denna kritik, så tycker i alla fall jag och av den
anledningen och många fler tänker jag här föresätta mig att i funderingar och kritik se
möjligheter för filosofin för att på så sätt bidraga till att föra denna framåt. Till mitt
förfogande står ett spekulativt angreppssätt vilket tydligt nog kan utläsas av rubriken ”En
utredning av filosofins möjligheter” men även ett tillbakablickande och en kritisk granskning
kommer jag att använda mig av för att verifiera mina påståenden i något som jag hoppas kan
bli ett konstruktivt inslag i debatten.

2. Filosofins natur

För att i någon mån klargöra var vi står och vilka utgångspunkter jag har för en vidare analys
är det nödvändigt att till att börja med försöka reda ut en del frågetecken kring filosofins natur
och berättigande.

2:10 Vad är filosofi – en analys

Det torde för en någorlunda beläst människa inte vara någon konst att med en enkel fras
besvara frågan om vad filosofi är för något. Enligt Svenska Akademins ordlista kan filosofi
enklast betecknas som ”vetenskapen om grunderna för vetande och tänkande”.2

   Detta låter ju enkelt och bra och håller möjligen för en förklaring av vad filosofi allmänt sett
är för något. Filosofi som vetenskap är visserligen i sin västerländska skepnad en grundbult
men tog i sig upp en mängd olika kunskaper från vitt skilda håll och sammanförde dem till ett
system av kunskap och vetande.3 Man kan reflektera över vad vetenskap är och konstatera att
de olika kunskaper och det vetande som togs upp och sammanfördes i sig själva inte var
vetenskapliga utan att vetenskap måste karakteriseras som utredning och sammankoppling av
en mängd olika sorters kunskap. Vad den västerländska filosofin kan påstås ha gjort är alltså
att ha lagt grunden till den första enhetliga europeiska vetenskapen.
   Vän av ordning kommer nu naturligtvis att protestera över att jag inte nämner den grekiska
filosofin som världens första vetenskap men där måste jag i ordningens namn protestera. Det
är nämligen ett väl känt faktum att de tidiga egyptierna och även babylonierna samt i viss mån
indierna långt före vår tideräkning hade långt utvecklade vetenskaper.4 Vad som dock är
viktigare för denna undersökning och för en analys av vad filosofi är visar sig frågan om
filosofins relativa betydelse i dessa forna civilisationer vara.
   Om man med filosofi i moderna termer säger att den består av grunderna för tänkande och
vetande så vore det ju märkligt om den inte hade samma betydelse för de tidiga
civilisationerna jag nyss nämnt som dock uppstod innan den västerländska. För om nu
filosofin saknade betydelse för dessa tidiga civilisationer och den i vårt moderna samhälle
alltså är en grundbult för vetenskapens utveckling så skulle detta innebära att filosofins
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betydelse inte är allmängiltig. Vi skulle då rätt och slätt endast kunna tala om den
västerländska filosofin med en 2500 årig historia och inte kunna tala om denna som en
universellt gällande företeelse och vad skulle detta vara för en grund att bygga vetenskapen
på?
   Frågan är intrikat ur många synvinklar. Vad som dock skulle kunna rättfärdiga filosofin som
vi känner den vore om vi kunde påvisa att den är universell och allmängiltig oavsett dess
historiska bekräftelse, då hade vi något av värde!
   Faktum är att vi i egentlig mening också kan påvisa detta alltsedan de tidiga grekiska
tänkarnas dagar, en mängd utförliga resonemang som både talar om filosofin och bekräftar
dess värde samt olika filosofiska avhandlingar som indirekt rättfärdigar filosofin som
universell och allmängiltig.5
   Detta förklarar dock inte fenomenet i sig, vad är då egentligen filosofi?
En modern svensk indelning av filosofin skulle ge oss två grenar, teoretisk filosofi bestående
av bland annat logik, kunskapsteori, vetenskapsteori och metafysik samt praktisk filosofi
bestående av till exempel etik, rättsfilosofi och moralfilosofi, möjligtvis med något ytterligare
tillägg.
   För den oinvigde säger detta knappast något om filosofins väsen och frågan kvarstår. Är
dessa uppräknade specialiteter filosofi? Det är då det händer, förmodligen händer det i alla
fall, den frågande börjar undra och spekulera i sitt frågande och detta är just filosofi, menar
jag. Det var förmodligen så det började, redan med de gamla grekiska naturfilosoferna, alla
undrade de och spekulerade6, jag vill påstå att det var och är filosofi i egentlig mening, dessa
två företeelser, undran och spekulation. Med åren har naturligtvis floran av specialiteter
utökats med uttryck som begreppsanalys och fenomenologi, men grunden, undran och
spekulation har alltid förblivit kvar.7 I det stora hela menar jag att filosofi grundar sig på två
frågor; ”hur förhåller det sig” och ”varför förhåller det sig så”, alltså ”hur” och ”varför”.
   Vad som gjorde detta till en vetenskap menar jag var att den samlade kunskapen så
småningom ackumulerade sig till organiserat vetande. Man skulle med detta som bakgrund
kunna se filosofin som en undran och en spekulation som utvecklats till organiserat vetande
och i förlängningen auktoriserad vetenskap.

2:20 Ett resonemang kring filosofins universalitet

I diskussionen om filosofins universalitet som ett berättigande av dess fundamentala värde för
vetenskapen finns det en tänkbar teori som jag här kommer att förklara.
   Liksom för de antika grekerna den begynnande vetenskapen började med undran och
spekulation8 skulle man hypotetiskt sett kunna påstå att undran och spekulation är
grundläggande för all kunskap. En annan tanke som skulle kunna vara ett alternativ är den
kunskap som människor förvärvar stegvis genom sin verksamhet. Det går att tänka sig att
yrkeskunskap och livsvisdom grundar sig på årtusendens framsteg i livsföring och
näringsverksamhet, möjligtvis dock inom den krets av människor som sysslar med specifika
verksamheter som till exempel handel och köpenskap eller jordbruk med dess olika
motsvarande kontrollverktyg inom större landområden som exempelvis skattemyndigheter
och lantmäteri.
   Till skillnad från sådana basala verksamheter är filosofin till sitt väsen mera universell då
dess frågeställningar uttrycker en undran över hur tillvaron är beskaffad mera än som i de
nämnda verksamheterna tar fasta på att tillvaron är beskaffad på ett speciellt sätt.9 På så sätt är
filosofin universell i jämförelse med de tidiga näringsgrenarnas kunskap och i förlängningen
de tidiga vetenskaperna.
   En slutsats man kan dra av detta är att filosofin, som varande ett mera omfattande fält och i
egentlig mening ett bredare fält som inte begränsas av faktiska förhållanden utan söker nyttja
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en oberoende kunskap, har ett större tillämpningsområde och i förlängningen kan påverka
faktiska förhållanden.10

   Sokrates är ju här paradexemplet genom sin filosofiska gärning som givit efterklang i över
2500 år. Tanken i hans gärning som började med ett sökande efter om det fanns någon visare
än han i hela Grekland fick ju till följd både en kritik av de så kallade sofisterna, som i
egentlig mening får stå för den tidiga epokens informatorer i kunskaper för framgång i
affärslivet och politiken och Sokrates som hävdade att de i mångt och mycket var ordvrängare
och att de i förlängningen inte var vare sig rättfärdiga eller visa vilket han genom sina
resonemang kunde bevisa, samt den tradition som han på så sätt grundlade genom en
resonemangskonst som senare skulle utmynna i en fristående seriös vetenskap med Platon och
Aristoteles som de närmaste efterföljarna.11

   Det är i dessa sammanhang vi ser den tydliga skiljelinjen mellan filosofin och de tidiga
affärs och politiska verksamheternas vishetslärare sofisterna. Sokrates påvisar här genom
filosofin en mängd fel i sofisternas resonemang som ger dem epitetet ”ordvrängare” vilket
banar vägen för filosofin som en objektiv och seriös verksamhet, det är här vi ser det
universella med filosofin och skillnaden mellan den och sofistiken, filosofin varandes en
vetenskap som frågar och vill veta utan att ha några förutfattade meningar inom de områden
den utreder.12

   En viktig orsak att ta upp detta är inte minst de sociala och politiska förbättringar som
filosofin till följd av sin universella tillämpbarhet därför bidrog till.13

2:30   Finns det någon som helst nytta med filosofi?

Frågan jag här ställer är på det hela taget ett avstamp för vidare resonemang. Låt oss dock
granska ett par exempel på filosofins nytta.

a. Statskonsten
b. Vetenskapen
c. Religionen
d. Den allmänna välfärden

Om vi tittar på a., Statskonsten, så kan genast ett exempel framhållas för nyttan av filosofin
nämligen Platons skrift ”Staten”. Denna skrift som är i dialogform har format inte bara
dåtidens statskonst utan dessutom statskonst och statsskick intill våra tider på 2000talet.14

Detta är ett enkelt exempel av många på att filosofin har en nytta och att den gör skillnad sig
förutan.
   För punkt b., Vetenskapen, kan naturligtvis en mängd, för att inte säga mängder av exempel
påvisas15 men jag nämner här bara ett namn nämligen Aristoteles, vars häpnadsväckande
vetenskapliga system stod sig i över 1000 år och var grunden för den tidens vetenskap tills
den till vissa delar ersattes av modernare filosofers framsteg, märk väl här att jag säger
filosofer då det alltså visar att den allmänna utvecklingen var en följd av den filosofiska
utvecklingen och spekulationen.16

   Punkt c., Religionen, visar sig vid en närmare granskning vara i mångt och mycket beroende
av filosofin för sin utveckling.17 Även här tar jag bara ett exempel nämligen Augustinus,
vilkens filosofiska bragder formade hela kristenhetens tro och förde dess banér till
framgång.18

Som slutlig punkt för att här understryka filosofins kontinuitet, punkt d., Den allmänna
välfärden, vill jag här föra fram de olika sociala och politiska tänkare som verkat ända in i
vårt tidevarv nämligen John Stuart Mill, Karl Marx, Thomas Hobbes, JeanJacques Rousseau,
det finns många fler exempel om man skulle vilja tillfoga dessa. Dessa tänkare ändrade med
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sina teorier och åsikter på hela den tidigare ordningen vilket fick till följd till att de sociala
orättvisorna minskade, att samhällsförhållandena blev bättre och att folk fick en höjning av
levnadsstandarden.19

   Med dessa exempel har jag härmed visat att det finns inte bara en viss nytta med filosofi
utan en mycket stor nytta för det mänskliga samfundet och detta ur en frågeställning som
utgått från ett intet, det vill säga om det finns någon som helst nytta med filosofi. Vi kan
därför i egentlig mening påstå att filosofin har ett positivt värde. En av frågorna som dock
kvarstår specifikt är vilka möjligheter filosofin har.

3. Filosofins möjligheter– en analys

Som jag har pekat på tidigare så kan man med fog påstå att det finns en positiv nytta med
filosofi. När det dock kommer till att hitta möjligheter är det svårt för att inte säga omöjligt att
räkna upp alla de olika möjligheter som finns i filosofin i att hjälpa oss med utvecklingen av
samhälle och vetenskap.
   Vad man får göra och det kan tyckas typiskt filosofiskt, är att följa principer, de principer
som bär upp filosofin och som i sin förlängning pekar mot något positivt och uppbyggligt. Jag
vill inte påstå att heller detta är något man gör på en kafferast men det är rimligare att tala om
universella principer än att peka på specifika exempel och det är även typiskt att göra så i en
filosofisk avhandling.

3:10 Samhället

En av de absolut mest elementära iakttagelser som jag tror att människan har gjort i sin
utveckling till civiliserad varelse var att hon är just människa. Man skulle i och för sig
hypotetiskt kunna tänka sig att i en mörk urskog på ett tidigt stadium människan slogs mot
främmande djur som om de vore en annan variant av samma art och att det alltså kunde ses
som ett slags vendetta mellan två likvärdiga individer som slogs om ett territorium men det är
förmodligen svårt att bevisa eller ens att antaga med ett förnuftigt sinne.
   Filosofi i den klassiska formen har inte skymten av sådana funderingar20 och det kan bero
på att en sådan verklighet aldrig varit del av den mänskliga upplevelsen eller att det alternativt
varit det på ett mycket tidigt utvecklingsstadium och därför inte tillhörde den gängse kulturen.
Kvar står alltså att människan alltid känt sig själv som människa, ett förnuftigt djur, som de
tidiga grekiska filosoferna karaktäriserade oss.21

   Problemet med att särskilja vetenskap från samhälle i fråga om dess koppling till filosofisk
påverkan är tämligen svår då de är så tätt förknippade, man kan i själva verket fråga sig om
det går att tala om en samhällsvetenskap annat än i fråga om kontrollerande funktioner i
fördelningen av råvaror och gemenskap. Filosofiska frågor av vikt för samhället har därför
karaktären av värdefilosofi, rättsfilosofi och etik om man undantar de rent vetenskapliga
aspekterna i fråga om saker som till exempel metafysik och logik som trots sin förment
vetenskapliga typ har gripit in på ett radikalt sätt under många århundraden, metafysiken inte
minst, åtminstone tills den överflyglades av naturvetenskaperna som den rätta förklaringen av
verkligheten.22

   När jag nu skall försöka framhålla vad som är positivt med filosofi och på så sätt som ett
inlägg i debatten framhålla det påtagligt goda med filosofi, vad som finns i filosofi som en
möjlighet så är det en sak jag måste komma till klarhet med och det är vad filosofi egentligen
är bra för på ett rent konkret sätt. Om någon frågar mig vad det finns för nytta med filosofi
måste jag alltså kunna svara på ett konkret sätt att filosofi är bra för det och det eller det eller
det, Ockhams rakkniv kommer här väl till pass.23
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   Vi måste dock börja i rätt ände med detta för att hålla tråden. För att kunna förklara för en
enkel människa vad man har för nytta av filosofi måste vi därför se var vi står. Alltså; vi lever
i ett samhälle där folk behöver mat för dagen, gemenskap, materiell komfort och möjlighet att
utvecklas, vad kan filosofin ge oss i detta samhälle?
   Det första problem vi kommer att möta är underifrånperspektivet kontra
överifrånperspektivet, är filosofin ett styrande element i samhället eller är den ett
verkställande? Frågan är onekligen intrikat, vad ska man svara på det, finns det
överhuvudtaget något svar på en sådan fråga? Fråga nummer två i ordningen som jag ämnar
förslagsvis ställa är varför man skall filosofera, vad tjänar man på det, onekligen intressant
även det. Vi kan ställa likadana eller likartade frågor hur många gånger som helst utan att
egentligen kunna svara på dem tills vi inser att det enda sättet att få svar på våra frågor är att
lära oss filosofi eller åtminstone studera det, filosofin låter sig inte fångas så lätt och det är
just därför vi måste ändra angreppssätt. Vi kan inte förklara vad filosofi är utifrån vardagliga
termer, åtminstone inte i konkreta ordalag utan vi måste använda bilder eller liknelser för att
folk skall fatta vad det är om de ens då kan fatta det. Även om alla säger att de vet vad filosofi
är så är det alltså inte så lätt att förklara vad det är, ”filosofi, det är sådant där du vet”, känns
för mig som en bekant fras oavsett vad som följer. Om man skulle säga att filosofi är grunden
för vetande och kunskap så skulle det låta ännu mer oförståeligt, ja nu är det inte långt till
skrattet kan man tycka och det är just i detta moment som man inser att filosofi är något som
handlar om det universella, om verkligheten och att det inte alls är så lätt att förklara vad det
egentligen är eller vad det har för betydelse, vi kan med andra ord bara beskriva vad det
handlar om, vi kan inte fånga det och sätta in det i ett fack, snarare är det filosofin som sätter
in andra saker i ett fack. Låt mig nu för att försöka besvara frågan som ställts vad det finns för
nytta med filosofi istället fråga vad det egentligen är man vill veta och därmed
uppmärksamma att det nu är filosofin eller filosofen som ställer frågan till den undrande och
därmed har vänt på frågeställningen, vad är det du vill veta? På så sätt har vi nått ännu ett varv
i utvecklingen i det att vi fångat fler åhörare, men är målet med filosofi att fånga intresset hos
folk?
   Jag skulle inte hävda det, istället måste man se filosofins övergripande syfte i
samhällsarbetet som att sätta värden som underbygger vetenskapen som en förlängning av den
filosofiska utvecklingen. Eftertankens kranka blekhet existerar inte här utan det är den mogna
eftertankens skärpa som kan förändra ett samhälle från grunden om så skulle behövas,
filosofins styrka i samhällsarbetet är den eftertanke och de instrument som i förlängningen
kan ge stadga och värde åt samhällsarbetet, mål att kämpa mot och utrymme för individen
även om de materiella förutsättningarna tryter.
   Själva tanken på att filosofin har spelat ut sin roll anser jag också är helt felaktig, i själva
verket så är den naturvetenskap och den ingenjörskonst som finns just nu år 2006 efter Kristi
födelse endast ytterligare ett skott på filosofins stamträd.24 Man skulle kunna se allt detta som
en utveckling och inget annat utan att blanda in ordet filosofi och det må vara hänt men
spekulationerna om varför det är så eller överhuvudtaget att det är så, om det nu är så, måste
kallas filosofisk spekulation. Om man talar om metafilosofi som kunskap om filosofins
karaktär och metoder så måste man kallt konstatera att vi när vi talar om filosofi vi inte
kommer så mycket längre mot filosofins gränser och att när vi ser detta kan ana att vad vi i
förlängningen ser endast är verkligheten själv, det finns inget sätt att komma ur detta
funderingarnas hjul annat än att inlåta sig i funderingar och till det finns endast en förklaring
nämligen att de har sin grund i verkligheten själv, vi lever alltså i verkligheten närhelst vi
sysselsätter oss med filosofi och det för oss över på nästa del av samhällslivet nämligen de
sociala aspekterna.
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3:11 Människan i samhället

Att bli människa, är det något som tar 9 månader eller 120 år?25

Det är en definitionsfråga att säga vad som är mänskligt ur denna synpunkt. Att vi lever och
andas kan i och för sig ses som synonymt med att vi lever och är människor, men är det hela
sanningen?
   Det sociala samspelet mellan människor må vara ock så viktigt ur denna synpunkt, likaså
där kan man ändå fråga sig om det just är detta som gör oss till människor. Om människan är
ett djur eller inte är också en fråga som här kommer så att säga på tapeten. Vad förväntar vi
oss av människolivet, förväntar vi oss något överhuvudtaget eller föds vi bara och formas
sedan till de vi är?
   Frågeställningarna jag här ställt upp har det gemensamt att de inte tar något för givet i
frågan om människans natur. Sokrates ordval att människan är ett förnuftigt djur står sig
därför egentligen fortfarande när man ställer frågan om vad för slags varelse människan är.26

   Den underliggande frågan om den positiva nyttan av filosofi i samhället kommer här fram
och ger återklang i form av filosofins uppbygglighet i fråga om att klargöra och utreda
förhållanden i samhället i en form som harmonierar med den mänskliga naturen. Om filosofin
kan klargöra olika samhällsförhållanden och ändå fortsätta att vara filosofi är den alltså en del
av den mänskliga kulturen; och med tanke på dess 2500 åriga historia kan man helt klart påstå
detta.27

   Om man nu antar att människan av naturen är filosofisk i större eller mindre mått är
frågeställningen inte långt borta att fråga om människan av naturen är vetenskaplig. Tanken
kan tyckas lite komisk, man får anta att vi är vana att se vetenskapen som något objektivt,
något som i det stora hela övergår den mänskliga begränsningen genom utnyttjandet av
universella principer som tros gälla oavsett människan. Jag kan inte låta bli att le en smula när
jag tänker på denna tanke om att människan tror sig upptäckt saker som ligger utanför hennes
mänskliga begränsning, samtidigt varslar den om något universellt. Om människan upptäckt
något som ligger utanför hennes begränsning så måste enligt logiken människan på sätt och
viss nått något utanför sig själv. Ur en annan synvinkel som möjligen är mindre utforskad så
kanske det istället är så att människan funnit något grundläggande hos naturen och alltså inte
alls nått ut över sin begränsning utan snarare tagit ett steg tillbaka, för det är klart att allting
har en ordning. Vad människan gjort är då alltså att genom att söka grunderna för naturen
försökt påverka denna ordning; bokstavligt talat, kampen för mat och vatten, viljan att hålla
sig frisk genom livet, stimulerande social samvaro, med andra ord vad som kallas det goda
livet men framförallt undvikande av misär och elände har med största sannolikhet sporrat
människan att söka denna utveckling.
   Vad man lätt glömmer är att dessa teman alltid har funnits, alltid har varit en del av
människans natur, alltifrån Bibelns historia om Kain och Abel som slogs om faderns gunst för
sitt uppehälle till andra världskrigets fasor har allt hos människan varit sig likt i meningen om
konflikter och kamp för uppehället.28 Man skulle på sätt och vis därför kunna säga att dagens
samhälle är det också och att det endast tar sig nya former och den egentliga svårigheten
måste ur detta perspektiv endast vara att känna igen de olika företeelserna från tid till tid, vad
som är vad. Det finns inget nytt under solen, skulle man kunna påstå, samtidigt som det kan
vara skillnad på tendenser och deras yttringar, företeelser som likaså är analyserbara av
filosofin.
   Om man påstår att det inte finns något nytt i vår värld skulle man dock kunna tala om
återkommande cykler som tid efter annan aktiverar eller passiviserar olika företeelser i något
slags kretslopp. Människan måste naturligtvis vara en del av detta kretslopp eftersom hon
lever i världen och kan förmodligen både styras av det och styra det. Vad som är intressant i
detta är dock att människan nödvändigtvis har en natur som hon inte är upphov till själv och
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som hon därför styrs av så länge hon inte kan nå bortom dess begränsningar. Man skulle
därför med hjälp av logisk analys kunna påstå, för att återkomma till den inledande
formuleringen ”Att bli människa, är det något som tar 9 månader eller 120 år?”, dels att man
är människa först när man känner sig själv och dels att man kan nå bortom sina mänskliga
begränsningar först då, en slutsats som är möjlig genom en kombination av logik och
transcendentalt tänkande.

3:12 Sociala skillnader i samhället

Det finns en del människor, vi får i alla fall antaga detta, som undrar varför vissa människor
har det bättre ställt inom den mänskliga gemenskapen än andra och varför vissa individer
lyckas bättre, detta är förmodligen ett ämne som vanligtvis hör till sociologin. Om man skall
möta den nya tidens utmaningar är det kanske även nödvändigt att ge ett filosofiskt svar på
denna fråga. Det enda problemet är hur man skulle formulera det.
   Kanske den indiska reinkarnationsläran är svaret, den indiska reinkarnationsteorin hävdar
att det är personen som är det centrala och inte individen i den meningen att vi föds till det liv
vi förtjänar.29 Oavsett riktigheten av detta är frågeställningen intressant ur en annan synvinkel
nämligen maktperspektivet. Såsom det tycks mig är det indiska kastsystemet endast ett påfund
för att rättfärdiga vanligt klassförtryck och att få människor att påta sig själva skulden för ett
öde de oftast inte kan styra i meningen att om en människa genom goda gärningar skulle
kämpa sig till ett fläckfritt liv under sin jordiska levnad, vad skulle då den människan hon nu
är ha för nytta av det, den nuvarande människan kommer ju att dö inom en tidsrymd av 100 år
utan att förmodligen ha ökat sitt välbefinnande. Så var är poängen om det är just den
människan som tror att hon kommer att återfödas, problemet är minst sagt komplicerat.30

   Den västerländska socialismen har ett svar på dessa frågor genom att tala om klasskamp och
förtryck och när man ser det ur den synvinkeln så är det tämligen uppenbart om man bortser
från en sak nämligen tanken om individens förmågor. Denna tanke är nära sammanknippad
med liberalism och hävdar att det är individens kraft att i sig själv uträtta stordåd som skiljer
ut de livskraftiga från de livsodugliga individerna och att både reinkarnationsläran och
socialismen är hinder för individens utveckling därför att de cementerar klasskillnaderna, det
är här vi kommer in på begreppet möjlighet.31

   Det är naturligtvis inte orättvisorna som gynnar de härskande och ej heller folket utan
möjligheterna. Möjligheter kan vara tillgång till mat, vatten, bostad, vad du vill. En möjlighet
är något, något som finns och existerar och som man kan dra nytta av. Om man begränsar
möjligheterna för människor så är det i en mening endast för att de skall tvingas att söka nya
möjligheter, det vill säga att jobba åt den som tar hand om deras möjligheter. I den här
diskussionen kommer naturligtvis tanken om lönearbete in, någon ger någon annan
möjligheter och får pengar för det, men inte mer pengar än att arbetsgivaren själv vinner på
affären. Den här strukturen finns förmodligen dold i hela den moderna arbetsmarknaden och
det kan i förlängningen vara svårt att se vem som är den egentlige vinnaren vare sig man antar
att världens maktförhållanden baseras på legaliserat våld eller intelligent handlande. Vad som
är intressant i detta är i stället att i vår moderna tid med dess komplicerade tekniska och
sociala struktur kunna lägga fram en teori och helt enkelt påstå att trots alla nya finesser i
samhällsmaskineriet både av social och vetenskaplig natur det endast är ”samma gamla
samhälle” som fått nya former och när man studerar hur det gamla samhället var organiserat
och vilka sociala förhållanden som rådde då snabbt kunna dra slutsatsen att det vi inte kan
förklara av det sociala samspelet endast beror på att vi inte har tillgång till viss information
och att det inte är nödvändigt med några relativa förklaringar.
   Genom en filosofisk analys kan vi dock utan tvekan peka på de relativa förklaringarna till
sociala förhållande på ett riktigt sätt och ge andra vetenskapsgrenar i uppgift att mer konkret
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reda ut dem. Filosofin har här en möjlighet att genom en större kunskap och mer realistisk
analys driva en sådan undersökning från kunskapsteori till vetenskapsteori ända till
metodteori i en relativ analys för att på så sätt utöka möjligheten att finna ett svar på en sådan
fråga utan att för den skull riskera att kliva in i andra vetenskapers territorium.

3:20 Vetenskapen

Man kan fråga sig om filosofi verkligen är vetenskap, det är i själva verket en mycket adekvat
fråga. Filosofins utveckling i det gamla Grekland framkom som bekant genom en process där
både religion, mytologi och mysteriekulter var ett dominerande inslag och till och med den
gamle filosofen Sokrates hävdade ju att han var tjänare åt guden Apollon.32

   Den här frågeställningen är dessutom väldigt grundläggande om man skall försöka förstå
vad det är vi egentligen kallar vetenskap och till råga på allt objektiv vetenskap med tillägget
att man måste fråga i förhållande till vad vetenskapen är objektiv.
   De gamla religionerna hade sin förklaring på tillvaron och den moderna vetenskapen har
sin, men är de egentligen inte bara olika skott på samma träd? Magi och ockulta krafter,
mysteriereligioner och avgudadyrkan, är de inte vetenskap de också på sätt och vis i viss
bemärkelse?
   Den stora skiljedelaren är med största sannolikhet kristendomen som genom sitt enorma
inflytande skapade för sin tid jättelika vetenskapliga konglomerat i munkkloster, påvestat och
andra kyrkliga angelägenheter som församlingsarbete, dop samt övertagande av rester av
kunskap från de gamla hednareligioner vars plats de ersatte, man kan i alla fall antaga detta.33

Kristendomen är på så sätt en grundbult i den västerländska vetenskapstraditionen, dock i
första hand i fråga om vetenskapligt arbete som en sysselsättning inom kyrkan.34

   Vad man dock lätt glömmer i detta sammanhang är att filosofin fanns långt före
kristendomen och att dess satser fortfarande gäller och gällde även under det stora kristna
inflytandet framför allt därför att kristendomen endast förvaltade de vetenskapliga
traditionerna och förfinade dem.35 Vetenskapen är på så sätt sett densamma sedan den tog sin
början i de platonska och aristoteliska skolorna och vad som är intressant i detta är att det är
det filosofiska tänkandet som i egentlig mening måste sägas vara det bärande elementet.
Filosofi är alltså vetenskap!36

   Möjligheterna för filosofin ligger alltså i dess egen natur och när det kommer till nya
utmaningar så är det eller rättare sagt måste det vara endast dess tillämpningar som skiftar, det
finns i själva verket i förlängningen inget som vi inte kan klara av genom filosofiskt arbete,
även om man många gånger kan tänka sig att filosofer i generationer många gånger bildligt
talat bankat huvudet i väggen i sitt sökande efter lösningar på sina spörsmål. Jag tror och det
måste jag understryka, att filosofins största möjligheter ligger i dess universella natur, det vill
säga att den har en allomfattande tillämpbarhet beträffande sina principer och att det enda som
kan saknas i de fall man står frågande är dess tillämpning beträffande metoder eller
faktakunskap.
   Med ett arbete på att finna nya metoder och fakta kring de frågor man söker svar på är det
svårt att tänka sig att i det fall man finner det man behöver i den vägen, det skulle finnas några
som helst hinder för att finna de svar man söker, det är då endast en fråga om tid.
   Det finns i och för sig en mängd åsikter om detta och den amerikanske filosofen Richard
Rorty har ställt frågan om vad vi egentligen vill ha filosofin till, han har uppenbarligen en
tämligen liberal syn på filosofin som något man använder som ett medel för att uppnå något
annat. Frågan är vad detta något annat är? Rorty behandlar här filosofin som någon slags relik
som man kan ta fram då och då för att förgylla vetenskapen och ingenting annat, möjligen
som ett slags ”grädde på moset” om man talar i kosttermer.37
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   Jag tycker att hans resonemang är vågade men stimulerande i detta fall, man måste kunna
tåla kritik av vetenskapen och filosofin och det är egentligen först när man kan eliminera alla
förtjänstmedaljer och ställa vetenskapen eller filosofin mot väggen som man kan avgöra om
den håller eller om den enbart är en klubb för inbördes beundran. Tanken är egentligen lite
Poppersk; avfärdandet av en teori bör alltid vara möjlig om den inte håller måttet.38

   Man kan fråga sig vad filosofi egentligen är för något och om dess fundamentala betydelse
är berättigad, något som Rorty ofta ifrågasätter på olika sätt.39 Om man skulle ställa frågan om
filosofins existens så att man frågade; ”Existerar filosofin?”, så vore detta egentligen ett
mycket diskutabelt förhållningssätt om man frågar efter utgångspunkten man då antar. En
filosof skulle naturligtvis fråga också detta och man skulle kunna tänka sig ett flertal
varianter. Frågan är här återigen vad man vill veta. Om man antar att vi benämner filosofi som
”grunderna om kunskap och vetande”, så vore naturligtvis det lämpligaste att vända sig till
filosofin för att få svar på vad den själv är och det är här Rortys resonemang kommer in om
att filosofisk dogmatism är ett hinder för utvecklingen med Kant och en rad andra europeiska
filosofer som hatobjekt.40 Kulturellt sett så känns detta för mig bara som en antagonism
mellan företrädare för pragmatism och europeisk filosofi a´la Kant, alltså den nya världens
liberalism mot den gamla världens konservatism och man kan fråga sig varför man egentligen
skall blanda in själva filosofin i detta annat än som den gemensamma arena där de olika
filosoferna möts.
   Resonemanget är dock intressant; vad finns det egentligen för något konkret med filosofi,
vad är filosofi egentligen och vad kan den hjälpa oss med, vad har den för värde?
Förutom det mest triviala svaret på frågan att filosofin inte kan göra något utan bara de som
utövar den finns ett annat tänkbart mer konkret svar nämligen att filosofin hjälper oss att
hantera verkligheten genom att nå dess universella grundvalar; närhelst vi ägnar oss åt filosofi
når vi en djupare insikt om verkligheten som kan ge en grund för olika metoder att hantera
den.
    Tillsammans med nya och förfinade metoder gör detta filosofin till ett vetenskapligt
styrinstrument. Att vara filosof är alltså därför på sätt och vis att vara vetenskapsman i
vetenskap!
   Vidare kan påstås att det finns ett otal tekniker genom vilka man på så vis kan påverka
vetenskapen och att det delvis är en filosofs uppgift att kunna tänka kritiskt, att vara orädd
samt att våga pröva nya funderingar i övertygelsen att de på ett eller annat sätt endast förhåller
sig till filosofins principer eller också icke; och om de nu inte skulle kunna ses som en del av
filosofiskt tänkande skulle man hypotetisk kunna konstatera detta och eventuellt undersöka
deras natur eller också helt enkelt konstatera att de inte är filosofiska.

3:21 Filosofin och ingenjörskonsten

Ingenjörskonst och teknik i ordets vidaste bemärkelse är ett debatterat ämne dels ur
miljösynpunkt men även ur vetenskaplig och social synpunkt.41 Den industriella revolutionen
var ju grogrund för både sociologin, kommunismen och kapitalismen.42 Hur skall man se på
filosofins roll i detta sammanhang?
   Frågan är i mycket om det inte just är den moderna tekniken som styr mycket av
utvecklingen i dagens samhälle, givetvis både på gott och ont.43 Filosofin kan i detta
sammanhang ses som något obegripligt som inte påverkar utvecklingen särskilt påtagligt, hur
skall man bemöta en sådan inställning?
   För det första kanske det är tur att det inte råder inflation inom filosofin på samma sätt som i
det ekonomiska systemets irrgångar och för det andra är det kanske på sätt och vis tur att inte
filosofin är lika lättköpt som en brödrost, just därför att den inte är någon förbrukningsvara.44
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Vad mer är och som förmodligen glöms av många människor som arbetar mitt uppe i detta
teknologins tidevarv är att alla lagar och förordningar genom kopplingar från sociologi,
psykologi, juridik mm., ytterst har sin grund i filosofin.45 Problemet är dock mer intrikat än så
när man tittar på den tekniska och industriella utvecklingen; det är nämligen så att det tycks
som om de traditionella värdena i moralen, etiken och överhuvudtaget inom allt som rör
civiliserat mänskligt liv får ge vika för makten och kapitalet och det är en väldigt stark
tendens i dessa dagar.46

   Sett ur filosofins historiska perspektiv når oss trots allt dessa förhållanden med ett
igenkännande; just så har det egentligen alltid varit i filosofins historia där strider om etik och
moral, demokrati, etc., har utkämpats under århundraden även om man i det moderna
samhället tagit det för självklart att dessa värden existerar och att man därför inte behöver bry
sig om dem som exempelvis i fallet av en politisk ledare som inte skyr några medel att få
makt enligt devisen ändamålen helgar medlen.
   Det är här filosofin har en möjlighet att väcka människor till insikt om olika andliga värden
och det är här filosofin har ett stort värde än i dag. Till och med inom tekniken finns plats för
filosofiskt tänkande som exempelvis inom datortekniken i byggandet av logiska system och
man kommer när man tänker vidare på sammanhanget även till insikt om att filosofin
förmodligen har många svar på de flesta områden av det moderna samhället om den bara lär
sig att känna igen mönster och tendenser.47

   Teknik i någon form har utan tvekan alltid funnits och lyx och flärd kommer förmodligen
alltid att finnas, det är inget nytt och behöver heller inte vara något skadligt även om vissa
antika filosofer var av annan åsikt beträffande lyx och flärd; omoral och oetiskt handlande är
heller inget nytt och har med största sannolikhet alltid funnits likväl.48 I själva verket skulle
man kunna påstå att tendenserna i världen är sig tämligen lika när man tar en titt i
historieböckerna; skillnaden och det är just det som är det stora problemet, är att den tekniska
utvecklingen de senaste 50100 åren gått i en sådan svindlande takt att man som filosof i
egentlig mening måste tillägna sig den tekniska utvecklingen för att kunna förstå vad som
egentligen sker, studera tekniska läroböcker eller teknik för att utröna vad det egentligen är
för något som är så revolutionerande med denna nya teknik.49

   Ludwig Wittgenstein var en sådan filosof, hans far var industrimagnat och själv hade han
läst till ingenjör men senare blivit filosof; varför det kan man endast spekulera över men hans
åsikt trots att han var filosof själv var ju den att filosofin endast var ett slags tidsfördriv för att
få tankarna att klarna och att den inte hade någon egentlig betydelse.50

   Vi ser på detta exempel en typisk inställning av en människa som trots sin uppenbara
fascination för filosofi i jämförelse med ingenjörskonsten endast ser den som ett slags
pokulerande tidsfördriv men då har han glömt att den vetenskapsgren han sätter så högt i
själva verket endast är en tillämpning av vissa av den ursprungliga filosofins olika
delgrenar.51 Geometrin och fysiken, två av den moderna ingenjörskonstens stöttepelare var
från början grenar av filosofiskt tänkande, genom årtusendens förfining och praktisk
tillämpning har dess grunder till stora delar behållits, kan man då verkligen tala om
ingenjörskonsten som en ny vetenskap eller påstå att Wittgenstein har rätt när han säger att
filosofi bara är ett tidsfördriv för att lösa upp tankarnas knutar när detta även kan få till följd
stora materiella och andliga framsteg för mänskligheten, jag beklagar men jag kan inte hålla
med honom här, jag tycker att Wittgensteins åsikt i denna fråga missar hela den praktiska
nyttan med filosofiskt tänkande.

3:22 Ett försvar för sunda förnuftet

G. E. Moores uppsats ”Ett försvar för sunda förnuftet” är ett tämligen uppseendeväckande
stycke filosofihistoria. Moore gör i detta lite av revolt mot mycket av den högtravande och
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högtflygande jargongen som tidvis funnits inom filosofin och säger mer eller mindre att
oavsett hur det förhåller sig med olika filosofers teorier så är han övertygad av att han för
närvarande exempelvis befinner sig på en viss plats mellan spiselhyllan och bokhyllan under
vissa på sunt förnuft baserade förhållanden.52

   Det intressanta i hans uppsats är egentligen inte, om man nu skall analysera den seriöst, att
han hävdar att han är en människa av kött och blod och att han levat en viss tid på jorden och
att han nu befinner sig på en viss plats, utan att filosofin som vetenskap varit så upptagen med
eller rättare sagt var så upptagen med utforskandet av abstrakta ting att den helt glömde bort
det mest essentiella i detta sökande nämligen själva utgångspunkten.
   I viss grad kan Moores uppsats delvis sägas ironisera över en sorts överdrivenhet i detta
abstrakta sökande genom att peka på att det faktiskt går till överdrift. Samtidigt är hela
frågeställningen intressant i meningen vad man egentligen kan tala om i egenskap av filosof.
Man skulle i samma anda kunna tala om egentligen vad som helst i fråga om olika sätt att visa
sin utgångspunkt, en sådan skulle exempelvis kunna vara att försöka åskådliggöra hur man
tänker och känner inför verkligheten som sådan och på så sätt kunna skapa en dialog mellan
människor av facket om hur vår upplevelsevärld egentligen är beskaffad och genom detta på
sikt kunna skingra det vetenskapliga mörkret i frågor beträffande medvetande, upplevelse,
känsloliv och fysisk närvaro och i förlängningen kunna, genom omfattande undersökningar
och intervjuer, skapa en grund för ett vetenskapligt studium i fråga om gränserna och
förhållandena mellan vår fysiska och vår mer abstrakta konstitution.
   På så sätt skulle man hypotetiskt sett få möjlighet att ge en förklaring till varför vi fungerar
som vi gör. Jag säger egentligen inte här att man genom ett studium av människan, rent
psykologiskt, skulle kunna dra slutsatser om hur verkligheten är beskaffad men att
möjligheten finns att en undersökning av detta slag skulle kunna ge oss en grund för att förstå
det mänskliga beteendet på så sätt att man med detta som grund genom att sedan s.a.s. lägga
ihop två och två, skulle kunna dra ytterligare slutsatser i olika frågor, särskilt om resultaten av
undersökningarna pekade på en generell tendens.
   Moores uppsats är vidare av ett annat stort intresse nämligen i frågan om tillvarons
universalitet. Varför, måste man fråga, varför skulle inte filosofins satser kunna gälla även för
en man som befann sig på en viss plats mellan spiselhyllan och bokhyllan, som Moore
hävdade att han gjorde, vad är det egentligen för skillnad mellan de faktiska förutsättningarna
för universums uppbyggnad och en kopp kaffe hemma i vardagsrummet, varför skulle det
vara något så uppseendeväckande egentligen?
   Förklaringen är naturligtvis att vi här kommer in på den kombinerade officiella och
personliga sfären för samhällsmedborgaren. Det anses och ansågs kanske i ännu högre grad på
den tiden får man anta, att det personliga livet var något som inte hade med vetenskaplig
forskning att göra, åtminstone inte för forskaren själv, utan att forskaren och
vetenskapsmannen var höjd över de personliga begränsningarna i en sådan grad att det inte
var adekvat att tala om dessa i andan att vad man gjorde på universitet och institutioner hade
något att göra och fick sammanblandas med vad man gjorde privat.53

   Om man antar att denna inställning är typisk för det mänskliga samhället och människan
som individ och alltså egentligen inte handlar om viljan att veta utan om viljan att göra karriär
och lyckas i det mänskliga samfundet så är det naturligtvis typiskt som en social strävan hos
den mänskliga arten som en del av mänsklig samvaro. Vad som dock är betydligt intressantare
i detta är att det visar på något annat nämligen grunden för vår existens och utgångspunkten
för vår forskning; i och med att varje yrkesmänniska eller vetenskapsman rimligen står på en
grund av något slag, ett fundament om man så vill, som utgör hennes förutsättning och
bevekelsegrund för livet i det offentliga så är det detta liv, som så många gånger undersökts
hos samhällsskikten i olika utredningar, som är den grundläggande mänskliga konstitutionen
för varje människa, hennes sociala kapital om man så vill.54
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   För att visa vart jag vill komma med detta resonemang är det nödvändigt att försöka visa att
det finns ett socialt liv hos den mänskliga arten som är beskaffat så att alla egentligen har en
känsla för hur tillvaron är beskaffad och att det egentligen inte finns några som helst frågor
förutom just de basala; hur skall jag få mat, hur skall jag överleva, hur skall jag föröka mig;
detta är skulle jag vilja påstå, möjligen med något tillägg, människans basala sociala drifter,
hennes djuriska drifter om man så vill. Om man vidare tillämpar det på det mänskliga
samfundet med dess oerhörda teknologi och vetenskap så ser man varthän denna strävan har
fört oss. Det är därför inget konstigt med Moores uppsats egentligen, eller ens
uppseendeväckande, man kan som människa känna att alla människor, alla man hört talas om
och träffat, i alla fall känner jag så, känner till detta faktum; att man som människa är en
varelse av kött och blod och att man kan sitta i en fåtölj och ta en pipa rök eller dricka kaffe,
kanske till och med tvätta sig och göra sina behov, man utgår förmodligen även från att alla
andra människor känner till detta. Vad som dock är uppseendeväckande är att detta faktum så
länge hade varit en blind fläck inom filosofin när det i själva verket till stor del var den
egentliga utgångspunkten för att denna fanns.55

   Låt oss därför anta att vi befann oss på en främmande galax och hade andra livsbetingelser,
de behövde inte vara så väldigt olika men det faktum att vi inte längre var på jorden eller
tillhörde arten människa är här det viktiga. Frågan jag ställer är enkel; skulle filosofin vara sig
lik utifrån dessa nya förutsättningar?
   Om svaret på denna fråga är nej, så skulle det innebära att filosofin är en artberoende
aktivitet och om svaret på frågan är ja, då skulle det i förlängningen innebära att filosofi är
något mer än en mänsklig företeelse.
   För att försöka besvara frågan vetenskapligt menar jag därför att om vi utgår från, som jag
gör, att filosofi är något universellt, så är det inte förvånansvärt att Moores ståndpunkt inte
hade beaktats tidigare, då den mänskliga arten i detta antagande i egentlig mening inte är det
intressanta i själva filosofin men att den i förlängningen är det just därför att vår tillvaro även
är materiell. För helhetssynen på verkligheten krävs även denna aspekt i meningen att endast
den som känner förutsättningarna för sitt liv och filosoferande och alltså känner sig själv har
möjlighet att gå utöver sina förutsättningar i stället för att styras av dem.
   Det gamla uttrycket ”människa, känn dig själv!” ekar här genom historien; men kanske är
det just inriktningen på att utöva just filosofi som hade gjort att en viktig sak hade glömts,
filosofen själv!

3:23 Det vetenskapliga projektet – en kritisk spekulation

Frågeställningen i detta avsnitt är i egentligen mycket enkel men blir vid en fördjupad
undersökning väldigt brutal. Jag har dock inte för avsikt att på något sätt vända upp och ned
på vetenskapligt tänkande utan tvärtom försöka att bevisa dess riktighet.
Frågeställningen är följande:
   Antag att allt det vetenskapliga tänkandet ända från de grekiska naturfilosofernas dagar hade
orsakats av ett sorts virus som fick människorna som drabbades av det att börja vrida och
vända på sina tankar, alltså ett slags sjukdomssymptom, till den grad att det till slut styrde
hela deras liv och utveckling och att detta virus sedan spreds från person till person genom
detta samtalande, antingen genom luften eller via kroppskontakt, så att fler och fler människor
fick det och lärde sig att hantera symptomen genom dem som hade haft det längst och
allvarligast, självklart utan att de visste att det var ett virus de hade fått. Frågan som jag ställer
till denna makabra spekulation är då om det vetenskapliga projektet i detta fall ändå skulle ha
fullkomlig trovärdighet, om alltså vetenskapen trots detta skulle kunna betraktas som
universell.
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   Jag antar att läsaren till denna uppsats drar lite på smilbanden när han eller hon, läser denna
frågeställning men den är egentligen inte fullkomligt orealistisk även om vi känner att den
inte är fullt trovärdig. I själva verket är det ett mått på vetenskapens trovärdighet om vi lyckas
bevisa att den utifrån denna frågeställning ändå håller måttet även om det kan låta lite
långsökt.
   Tankegången är lite som den om Sokrates, när han blev stående i solnedgången flera timmar
i sträck, led av någon form av epilepsi eller om han var i ett skapande transtillstånd varav
många liknande finns beskrivna i litteraturen om Indiens heliga män.56

   Det finns många liknande föreställningar av liknande slag som jag skulle kunna tänka mig,
en sådan är till exempel, dock vanligtvis sett från den motsatta ståndpunkten, människor som
på grund av droger eller sjukdomar ser och hör andra saker än oss andra eller till exempel
beträffande psykiska sjukdomar har en helt annan verklighetsbild än friska människor.57

   Man kan fråga sig vad dessa avvikelser beror på, frågeställningen är verkligen intressant när
man tänker på att den endast har två möjligheter nämligen att antingen upplever den sjuka
människan verkligen det hon säger eller också upplever hon det inte och varför skulle en
människa uttrycka något hon inte upplever. En förklaring här som appellerar till vår vanliga
reaktion på ett påstående om att vetenskapligt tänkande orsakas av ett virus, är att personen
det gäller inte upplever något verkligt utan bara speglar sitt eget inre.
   Det är av den anledningen jag finner den aktuella frågeställningen så intressant, skulle
vetenskapen vara trovärdig om det visade sig att tendensen att vrida och vända på tankarna,
det vill säga filosofi i egentlig mening, helt enkelt berodde på ett slags virus, skulle
vetenskapen visa sig vara universell trots detta så skulle det nämligen bevisa att den
transcenderade virusets begränsningar. Det finns ett uttryck från Ludwig Wittgenstein som
tydligt illustrerar detta fenomen:

”Filosofin har inte gjort något framsteg? – Om någon skrapar sig där det kliar, måste man
kunna se ett framsteg i detta? Är det i annat fall inte ett äkta skrapande, eller en äkta klåda?
Och kan inte denna reaktion på retningen fortsätta så en lång tid innan man finner ett medel
mot klådan?”58

Wittgenstein efterlyser här ett medel för klåda, det är tänkvärt men får ur transcendent
synpunkt ses som ett symboliskt kliande. För att gå vidare med att försöka hitta sätt att se
vetenskapen som universell måste jag dock gå lite längre nämligen till en verifiering av
påstådd sanning.
   Det är känt bland vetenskapsmän, i alla fall antar jag det eftersom vad jag skall beskriva står
i ett antal böcker av vetenskapsmän, att ett påstående som kan verifieras på ett tillförlitligt sätt
är sant.59 Med andra ord om man kan bevisa en sak så stämmer den. Det slirar lite här om man
nu antar att hela detta vetenskapliga tänkande skulle bero på ett virus men man får dock enkelt
konstatera att språket och tänkandet dock kom före vetenskapen, så vad vi säger att vi tänker
det är helt enkelt ett faktum som vi får ta som ett antagande.60

   Om man dessutom till råga på allt säger att man ser ett ting, låt säga en sten och med sin
fysiska hand lyfter den och lägger den tillsammans med andra stenar, samt murar ihop dem,
gör ett tak, väggar och dörr och fönsteröppningar som man gör om man är byggnadsarbetare
och sedan får ett hus av det hela, huset består nämligen av dessa delar, något man kan bo i och
skydda sig i när det blir kallt eller varmt ute i naturen, då kan man nästan påstå att det har en
funktion och att man kan använda det, man kan då verifiera denna sanning av dess skyddande
möjligheter genom att känna skillnaden det gör detta så kallade hus förutan när naturens
skiftningar växlar, man kan då verifiera husets funktion, även om man endast kan verifiera det
till andra människor genom temperaturanalys jämfört med den omgivande naturen eller annat
som bara människor förstår. Vad som dock är tydligt för den utomstående, om det nu finns
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någon utomstående, i annat fall får vi anta att vi sätter upp en filmkamera i ett närbeläget trä
och filmar, är att de människor som lever i huset och skyddar sig för naturen i det med största
sannolikhet, vi får i alla fall anta att det visar sig vara så, klarar sig bättre än de människor
som inte har något hus att bo i vid denna trakt om vi antar att kylan är konstant under en lång
tid av året och människor inte klarar av att överleva i en sådan kyla någon längre tid.
   När vi tittar på detta exempel helt kort får vi anse att vi har verifierat att det är bättre att bo i
ett hus om man är människa när det är kallt ute än att inte ha något hus att bo i under sådana
omständigheter om man är människa, om man antar att människan inte klarar att överleva i en
sådan kyla mer än ett dygn.61

   Och det är just i detta faktum, vetenskapens verifiering, bevisande av uppnådda resultat,
som jag menar att man måste söka dess trovärdighet. Det kan tyckas enkelt att säga att si och
så är det, men om man kan bevisa det så att det vid en närmare granskning visar sig vara just
si och så, då är det helt enkelt si och så.
   Mer konkret skulle man kunna påstå att om vetenskapens beskrivningar av verkligheten
överensstämmer med verkligheten så är de sanna. Det är möjligt att vetenskapen inte vet
allting om verkligheten men man borde kunna påstå att det den vet stämmer så länge inget
annat faktum pekar åt något annat håll och så långt tycker jag att man kan acceptera en
förklaring av vetenskapen som håller. Och om det nu är så borde ingen i gemen kunna påstå
att det har någon betydelse om själva det vetenskapliga tänkande i själva verket berodde på ett
virus som uppträdde första gången i omkring 500 f.Kr., det var dit jag ville komma.
   Man skulle därför kunna påstå att den vetenskap vi känner är trovärdig så länge inte något
annat faktum uppträder som kan kullkasta den åsikten och med det låter jag nöja mig i denna
fråga.

3:24 Varför studerar man filosofi – en kort analys

Beträffande frågan om varför man studerar filosofi måste jag kanske först påpeka att det inte
är alla som gör det, en vän av ordning skulle säkert påpeka det och därför är det bäst att
nämna det.
   När det dock gäller dem som gör det kan man i alla fall ha en fundering om varför de gör
det, när det nu är uppenbart att alla inte gör det, d.v.s. studerar filosofi. Man kan fråga sig om
inte allting i vår värld är självklart och uppenbart och att det inte finns några frågetecken
någonstans.
   Någonstans känner vi kanske så, troligen dock inte beträffande hela vår värld, det finns en
mängd saker som vi inte börjar fundera över förrän vi upptäckt att vi inte satt inne med hela
sanningen. Det finns ett flertal tänkbara scenarior jag skulle kunna beskriva i denna fråga. Det
räcker dock kanske med exemplet av att naturen företer en regelbundenhet i vissa hänseenden
och en oregelbundenhet i andra, vad beror detta på och vad är vi människor för varelser
egentligen?62

   Dessa två frågeställningar kan mycket väl räcka som en inledning till frågan varför man
börjar studera filosofi. Kluvenheten mellan det mänskliga livet och materiens existens ger
självklart upphov till sådana existentiella frågor och ger till exempelvis svaret att de pekar på
något högre, anden, eller något lägre, intet eller ren materia utan ande, det finns utan tvekan
möjligheter för flera svar på dylika funderingar!
   Beträffande möjligheten av ett svar på sådana frågor kan man dock märkligt nog få leta
länge utan att få några exakta svar, åtminstone beträffande rent statistiska uppgifter. Om vi
exempelvis skulle antaga att vi indelade världen i olika andliga sfärer såsom världsanden,
Gud, den helige ande och djävulen själv, så skulle det nog ses som tämligen oseriöst och inte
statistiskt säkerställbart. Vidare om vi liksom Descartés skulle föreställa oss att vi inte vet
någonting säkert och blir bedragna av en förslagen bedragare och börjar tvivla på att vi
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existerar, så är inte heller det något man med exakthet kan verifiera, åtminstone inte
statistiskt. Tänk er för övrigt tanken att Descartés hade accepterat att han inte existerade och
att han var bedragen av en högst förslagen bedragare, skulle han likväl ändå inte ha
existerat?63

   Jag skulle nog utan tvekan ha svarat ja på den frågan och samtidigt konstaterat att det
uppenbarligen inte var upp till Descartés själv att besluta om han existerade eller ej, även om
han nu slutligen kom på att han kunde bevisa att han existerade därför att själva tvivlet på
hans existens pekade på detta. Om jag hade träffat Descartés personligen och sett att han
existerade skulle jag naturligtvis glatt ha kunnat övertyga honom om detta men nu klarade han
s.a.s. av det själv.64

   Vad allt detta jag nyss har diskuterat pekar på är, lite vågat uttryckt, att det finns något mer i
vår tillvaro än vi är medvetna om, även möjligheten till att det vore så vore kanske en tänkbar
idé om varför vi kan uppfatta det så.
   David Hume, den gamle skotske filosofen påstod, eller hävdade, att det inte finns någon
koppling mellan orsak och verkan utan att den kopplingen endast finns hos oss själva, vi
människor. Frågan man kan ställa på Humes teori är om vi människor har uppfattat
kopplingen mellan orsak och verkan på bristfälliga grunder eller genom ett bristfälligt
förstånd, eller om vi uppfattat det rätt och vi alltså ger uttryck för en objektiv sanning även
om den bara kan uppfattas av oss?65

   Att allt är självklart i vår värld kan tyckas uppenbart även om man analyserar Humes
tankegångar och ser dem som onödigt tillkrånglade på detta vis om man tycker att det
verkligen finns orsak och verkan och att det är en självklarhet därför att man med visshet vet
detta och mycket annat.
   Frågan blir då mycket mer av den arten att saker och ting möjligtvis är som de är men att vi
faktiskt inte vet varför och på vilken grund vi bygger våra antaganden, det är då vi ser
poängen med filosofiskt tänkande. Om man antar eller påstår som jag har gjort i avsnittet ”2.
Vad är filosofi”, att filosofi i grunden är svaret på frågorna ”hur” och ”varför”, skulle jag
därför vilja lägga till som en komplettering frågan ”vad”, i meningen ”vad gör vi åt detta”. På
så sätt får man en ändamålsenlighet med filosofiskt tänkande i meningen av att man vet något
och gör något åt det eller vet något och använder den kunskapen på något annat sätt.
   Om jag personligen skulle säga varför jag studerar filosofi skulle jag säga att det är för att
jag tycker att det är intressant och för att det ger mig något av värde. Detta skulle dock inte
hålla för en vetenskaplig analys, möjligen för en positiv värdering men det skulle inte förklara
mina bevekelsegrunder. Jag skulle kunna tillägga att det får mig att känna att jag i min
otillräcklighet som människa kan nå större sammanhang i mitt tänkande och nå sfärer där jag
känner en enhet med världen och människorna som annars inte vore möjlig, det skulle dock
förmodligen inte heller räcka för att vetenskapligt belysa varför i all sin dar jag studerar
filosofi. Jag vore tvungen att klämma till med att filosofin har ett egenvärde som gör att jag
finner det attraktivt att studera den, möjligen skulle det hålla.
   Det finns dock ett annat sätt att se detta på nämligen i frågan om organiserat vetande som ju
filosofin i mycket är ett exempel på. Om vi antar att filosofi är något som använder
organisation och system för att uppnå någonting värdefullt och positivt för mänskligheten och
världen så kan vi utgå från att det finns något av värde, något som ansetts eller anses som
värdefullt i den och vi väljer ju naturligtvis själva vad vi tar till oss och sållar bort. Men om vi
ser det så att vi tar det till oss som passar oss och som vi sympatiserar med och som vi känner
berikar oss som individer eller kollektivt och dessutom sållar bort det som vi inte sympatiserar
med i filosofin eller i vår övriga tillvaro, kanske genom inspiration från studiet av filosofi, så
får det till följd, jag skulle i alla fall vilja påstå det, att vi kommer att trivas bättre med oss
själva och våra liv och att vi på sikt överhuvudtaget kommer att få leva med det som är bra
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istället för med det som är dåligt och detta borde vara ett skäl bra som något varför man ska
studera filosofi!

4. En utredning av filosofins möjligheter

Av det föregående kan naturligtvis en hel del slutsatser dras. Jag tänkte dock börja med att
försöka bena upp det hittills sagda så gott det går innan jag går vidare till den fasen. Jag har
delat upp resonemanget i tre delar; ”Ett resonemang runt filosofins principer”, ”Filosofin i en
föränderlig värld” och ”Filosofi för framtiden” för att på så sätt tydligare rikta
uppmärksamheten mot filosofins möjligheter vid en jämförelse mellan teori och praktik i en
alltid föränderlig värld.

4:10 Ett resonemang runt filosofins principer

Problemet när man talar om filosofins principer är ju att man däri måste inlägga i betydelsen
även vetenskapens principer. Vi har ju i detta ämnen som kunskapsteori, vetenskapsteori och
metodteori. Jag tänker naturligtvis inte gå in på deras olika principer eftersom det dels inte är
nödvändigt och dels därför att jag här avser att förenkla dem betydligt. Ockhams rakkniv kan
användas till mycket!
   Som jag tidigare nämnt så anser jag att det fundamentala i filosofin är frågan om hur saker
och ting är beskaffade samt en fråga om varför de är beskaffade på detta sätt och dessutom
vad man skall göra åt det. Det kanske kan räcka som en inledning till den diskussion jag här
önskar föra.
   Om man tittar på världen som den ser ut i går, idag och imorgon, så måste man kunna
konstatera att dessa frågor har aktualitet i alla dessa tidskiftningar. Det är av den anledningen
jag hävdar att filosofin på så sätt är universell.
   Ett problem, ett problem som jag tidigare hävdat existerar är att den snabba teknologiska
och sociala utvecklingen, båda förmodligen tätt sammanknippade, har förpassat mycket av de
traditionella filosofiska värderingarna tillbaka till en gången tid, den nya tiden har med andra
ord satt sina egna värderingar enligt devisen ”ändamålen helgar medlen” i ett samhälle där de
ekonomiska och tekniska samt även de sociala framstegen rättfärdigar den moral som
frambringar dem eller är en del av dem.66

   Problemet för filosofin är här naturligtvis att den ter sig, man kan i alla fall antaga detta,
intetsägande i en värld där vi har allt av föda, bekvämligheter och social samvaro, i alla fall
har en del, en stor del människor som bor i västvärlden detta.67

   Men hallå där, borde man säga, känns inte allt detta igen från de stora världsherraväldenas
tid? Tyckte exempelvis inte de gamla grekerna att de hade allt som fanns att önska på denna
jord och att de levde i den öppnaste av världar där alla medborgare kunde taga del av den
atenska och i övrigt grekiska demokratin. Jo, så säger historieböckerna, men de tillägger
dessutom att med medborgare endast räknades fria män, alltså vare sig kvinnor, slavar eller
andra underlydande grupper och vad är det för en demokrati. Faktum är, och det säger jag för
att visa på orimligheten i resonemanget att kalla detta för demokrati i vår nuvarande mening,
är att ungefär vid samma utvecklingsstadium befann sig de fornnordiska tingsmenigheterna
runt 8001000talet där endast de fria männen hade rätt att göra sin röst hörd i tinget, slavar
och kvinnor hade heller inte där någon talan, vad är nu detta?68

   Sokrates, den stilbildande filosofen i antikens Grekland, hade en delikat uppgift. Oraklet i
Delfi hade sagt att han var den visaste mannen i Grekland och han diskuterade därför med alla
människor om världens olika problem i syfte att finna någon som var visare än han. Han
visste alltså inte om han var den visaste, men han pratade med alla för att se om oraklet hade
rätt!69
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   Det är alltså detta att försöka utröna hur saker och ting förhåller sig som jag menar är
filosofins kärna. Visst, man kan anta en mängd saker men man kan inte belägga dem förrän
man har bevisat dem. Sofisterna som Sokrates så bestämt vederlade hade som jag ser det
endast en funktion nämligen att spinna vidare på en världsbild som var gängse medan
Sokrates ifrågasatte om det de sade var sant, det var här, menar jag, som den stora skiljelinjen
mellan dem låg.
   Ett nutida exempel på denna argumentation skulle på sätt och vis kunna vara ett
ifrågasättande av Ludwig Wittgensteins slutaforism i Tractatus logicophilosophicus ”Vad
man inte kan tala om, därom måste man tiga”.70

   För att börja enkelt skulle man kunna fråga sig vad man egentligen kan tala om och varför;
fortsättningen skulle naturligtvis handla om varför man inte skulle kunna tala om allt och
slutklämmen skulle helt naturligt bli frågan om vad Wittgenstein i själva verket ville dölja.
Om det var så som jag tror, att detta var ett uttryck för Wienkretsens skepsis mot metafysik så
är det än mer anmärkningsvärt helt enkelt därför att man på detta sätt egentligen begränsade
filosofin och filosofiskt tänkande och uttryckssätt till något som skulle likna en tyst
överenskommelse. Varför inte i stället vända på det och säga att fakta är visserligen bra att
kunna tala om men att det inte på något sätt får begränsa vår förmåga att uttrycka insikter av
högre natur. Wittgensteins och Wienkretsens konstanta protest över icke verifierbara teser är
naturligtvis ur vetenskaplig synpunkt nödvändiga eftersom ingenting kan vara trovärdigt som
inte kan verifieras, samtidigt som de skvallrar om en rädsla för religiösa tendenser och
övernaturliga fenomen vilket känns tämligen lättsålt och med tanke på den tidens industriella
och vetenskapliga framsteg liksom i andan att allt bokstavligen skulle vägas och mätas
tämligen banalt, men dock förståeligt.71

   Det nyss nämnda om Wittgenstein och Wienkretsen är kanhända intressant ur mer än en
synpunkt, alltså inte bara ur vetenskaplig synpunkt utan även ur moralisk, när man får höra att
de antar med bestämdhet att vissa saker gäller och att det inte går att frångå dessa principer,
hur menar de att deras vetenskap därför skall tillämpas; på människor eller maskiner?
   Det hela är makalöst när man dessutom ser att Wittgenstein var son till en industrimagnat
och att Wienkretsen förutom att de var inspirerade av Wittgenstein dessutom träffades under
en period av avgörande betydelse för Europas framtid, det känns för mig väldigt tidsbundet,
mer som ett uttryck för den tidens stämning än som sann filosofi, även om naturligtvis varje
tid har sin filosofi. Beträffande den springande punkten i detta vad man kan tala om och vad
man inte kan tala om så låter den för mig mer som ”ingenjörsfilosofi” än klassisk filosofi; om
man läser Platon så verkar det tvärtom som att man utan tvekan bör tala om allt i avsikten att
förstå det och det är här jag kommer till hela poängen med detta exempel nämligen varför
man skulle säga att vissa saker var tillåtna och vissa inte i filosofin och därmed begränsa den
som Wittgenstein gjorde helt enkelt visar på att det spelar an på samma strängar som
sofisterna i antiken gjorde genom att påstå istället för att fråga och vilja veta och det är alltså
här skiljelinjen går än idag menar jag, även om det som i exemplet Wittgenstein är ytterst
svårt att till sist inse att det han skrev inte var principiell klassisk filosofi i meningen inte ett
frågande utan ett påstående och det är detta frågande, viljan att veta som jag menar är kriteriet
för både filosofi och vetenskap ännu idag.72

4:20 Filosofin i en föränderlig värld

För att i rimligaste mån kunna tala om en föränderlig värld måste man egentligen måla upp ett
scenario, antingen i nutid eller framtid.
   Om vi därför utgår från att vi har en värld, låt säga av idag, som består av färder ut i den
öppna rymden, flygmaskiner och satelliter som cirklar jorden runt, båtar som går under och på
vatten, samt kemiska och petrokemiska maskiner och anläggningar som är viktiga för vårt
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livsuppehälle samt en stigande naturvetenskaplig kunskap som gör det möjligt för forskarna
att se den minsta partikel i den materiella världen, låt oss i alla fall antaga detta, vad ska vi då
ha för nytta av filosofin?
   Frågan är sannerligen intrikat ur många synvinklar. Dels var det som nämnts med de gamla
grekiska filosoferna som hela detta vetenskapliga konglomerat började byggas upp och dels
var det genom de sentida efterföljarna till dessa under renässansen och upplysningen som hela
karusellen tog ytterligare fart, vi har med andra ord filosofin att tacka för hela denna
utveckling, men skulle det faktum att vi nått så långt plötsligt göra filosofin överflödig?
   Jag har svårt att tro detta. Med tanke på det som redan sagts tidigare skulle jag därför vilja
föra ett resonemang som gör det möjligt att se filosofins möjligheter i denna högst materiellt
utvecklade värld.
   En bild kan säga mer än tusen ord och om vi därför börjar med en tidstypisk bild från det
samhälle jag beskriver, även om det är en inte alltför vare sig vanlig eller ovanlig bild, så visar
den en människa, en kvinna eller en man, som står eller sitter vid sin dator eller skickar ett
sms, hon eller han kanske vill köpa eller sälja en vara, kanske söker hon eller han kontakt med
någon, kanske gör hon eller han något annat, det tycks som allt är naturligt och självklart för
denna människa, hon bara utför handlingen som den enklaste sak i världen.
   När man då undersöker denna företeelse och på klassiskt filosofisk manér frågar sig varför
hon gör så och hur det kommer sig samt vad man kan ha för nytta av detta, blir plötsligt
bilden omöjlig att förstå. Människan som utför handlingen gör den helt enkelt av någon
påtaglig anledning och har inte, förmodligen inte, en enda tanke på vad handlingen egentligen
betyder och det är här den filosofiska undersökningen kommer in i syfte att försöka förstå och
förklara detta fenomen.
   Det visar sig nämligen, vi får i alla fall antaga detta, att personen ifråga ingår i ett socialt nät
av människor som är sammankopplade dels via elektriska elektroder i sina apparater som de
använder och att de dessutom är sammankopplade i ett samhälleligt socialt nätverk som bland
annat använder dessa apparater och det är endast det genast påtagliga i detta sammanhang.
Vidare visar det sig, vi får i alla fall antaga detta, att personen ifråga inte har någon som helst
kunskap om hur hennes eller hans apparater är konstruerade rent tekniskt, vi får se att de
ekonomiska följderna av ett användande är fatala och att vissa blir ekonomiskt skuldsatta och
råkar i ett beroendeförhållande till andra kapitalstarkare och socialt starkare människor och att
hela detta förfarande att ta till det senaste tekniska maskineriet inte helt säkert grundas på ett
verkligt behov utan fastmer syftar till att dölja en andlig misär. Vi ser här helt enkelt något
helt annat än vad vi vid första anblicken trodde att vi såg men hur kunde vi ta så fel?
   Den gamle filosofen Arthur Schopenhauer använde ibland uttryck från indisk filosofi,
uttrycket ”maya” som betecknar illusion är här gängse.73 Man kan fråga sig med nutida ögon
om inte denna maya, illusionens slöja även är tillämplig på den moderna världen, för vad är
skillnaden mellan djungeln som en illusion jämfört med storstadens buller och maskiner,
skyskrapor och sociala misär som illusion, vad är egentligen skillnaden, vad är det vi inte ser?
   För att göra en undersökning rent filosofiskt skulle bara behöva sägas, i alla fall menar jag
det, att ingenting egentligen skiljer de olika miljöernas illusion åt, eller rättare sagt rent
faktiskt så är saker och ting sig tämligen lika var man än befinner sig på vår jord, åtminstone
beträffande illusionen, vi tror vi ser vissa saker men det är i själva verket en illusion, i
meningen enligt exemplet ovan med den smschattande personen, vissa saker är helt enkelt
för bra för att vara sanna, om det finns en framsida så finns det utan tvekan en baksida och det
är här vår undersökning har nått steg två då vi har konstaterat att även detta stämmer, om vi
antar det som vi tidigare sagt.
   För att fortsätta vår undersökning så visar det sig när vi tränger längre genom illusionen, att
mycket av klassiska värden och normer gäller på olika länders institutioner och föreningar
men att deras tillämpning kan vara av olika art beroende på hur de tolkas i de olika länderna,
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här finner vi alltså ett slående exempel på något som även historiskt sett kan ses som
påvisbart.
   Vi kan på detta sätt gå igenom ett helt samhällssystem och finna, vi får i alla fall antaga
detta, att samhället i grunden är detsamma som det alltid varit och man kan helt oförskämt,
med tanke på den utveckling som dock skett under lång tid, fråga om något egentligen har
hänt i detta samhälle sedan exempelvis reformationen.74

   Man kan anta att någon skrattar åt denna fråga som helt löjlig, för visst har det hänt saker
sedan reformationen, men ändå det är samma värld, samma planet som då och det finns
fiskare, lantbrukare och hantverkare, industrin är visserligen helt revolutionerad men i övrigt,
är det egentligen något som har hänt?
   Man kan anta att skrattet fortsätter tills personen inser vad man egentligen vill säga, att
verkligheten är densamma för alla tider och att det endast är dess variationer i arter och dess
utveckling som skiftar, beträffande människans samhälle är det alltså bara dess former som
skiftar medan grunden, det vill säga det som utvecklingen rimligen utgår från med vissa
variationer är densamma. Jag tänker nu inte komma med något makabert uttalande om att
filosofin är denna grund, jag betackar mig för alltför radikala påståenden. Däremot menar jag
att filosofin är ett bra redskap att utforska denna grund med, vilket är rimligt med tanke på att
det är detta filosofin sysslat med i över 2000 år. Här skulle man kunna lägga in en fras av
Hume som säger att orsakerna, orsakssambanden inte ligger i den yttre verkligheten utan att
den finns hos oss själva, det vill säga en skeptisk hållning till vad vi egentligen kan veta och
det för oss in på den tämligen häpnadsväckande insikten att det vi ser är beroende av oss
själva och det i sin tur leder oss till insikten att vi själva har initiativet för vår vidare
utveckling, vi är fria att själva ta ansvar för vad vi företar oss, något drar sig till oss som en
inre lampa och vi känner en plötslig lättnad över att ha nått insikt om att världens
beskaffenhet är ointressant om vi vill behålla vår sinnesfrid likt den gamle Sextus Empirikos.
Men, och det är en fråga ställd med eftertryck, hur många människor i vår moderna värld har
ens tänkt hälften av dessa tankar eller ens funderat på att tänka dem om uttrycket tillåts?
   Förmodligen är det en försvinnande liten del av människosläktet som i den fartfyllda och
stressiga stortstadstillvaron eller i det arbetstyngda lantlivet ens har snuddat vid dylika
funderingar. Istället, vi får i alla fall antaga detta, så har de fullt upp med att försörja sig
materiellt, att få mat för dagen, att få kläder och bostad, att få drägliga förhållanden i sin
omgivning, allt detta hindrar dem från att tränga igenom illusionens slöja och varför ska de
egentligen det?
   Någonstans är det naturligtvis, vi får i alla fall förmoda det, någon människa som har
förkovrat sig i samhällstudier, möjligen statsvetenskap, möjligen sociologi och kan se de olika
mönstren i samhället men ändå inte vet hur de skall få någon mening med sitt liv. De kanske
jobbar för en usel lön på en statlig institution och kan allt men finner ingen mening med det,
vi får anta att det förekommer sådana förhållanden även i det rika västerlandet. Vad denna
människa ser i samhällets gytter är trots hennes högre utbildning egentligen samma sak som
den stressade storstadsmänniskan eller den arbetstyngde lantmannen och man kan fråga sig
vad hon eller han egentligen har haft för nytta av sin utbildning när hon ändå endast får slita
för att få mat för dagen, kläder och bostad precis som de andra, vad är egentligen skillnaden?
   På samma sätt kan man se den geniale prästen som tror sig ha lyckats lösa tillvarons gåta
och byggt en pyramid likt de gamla egyptierna för att leva för evigt, han blir naturligtvis stoft
som de övriga. Det är egentligen fel att skratta åt detta men vad har det egentligen för
betydelse vad man gör här i livet kan man fråga sig, om alla bara har samma öde att vänta sig?
   Här har vi passerat tredje steget på vår undersökning och jag tänker inte föra den längre utan
bara konstatera att tillvaron för de flesta, för att inte säga alla, människor är densamma som
den alltid varit och att dessa, de eviga frågorna, alltid varit en grundbult inom filosofiskt
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tänkande, något som gör människan i stånd att leva livet i jämnmod och ståndaktighet trots
tillvarons ständiga skiftningar.
   Som synes i denna undersökning är det tre saker jag pekar på som filosofin kan vara
behjälplig med i det moderna samhället nämligen:

1.  Botande av andlig misär
2.  Skapande av samhällsförankring
3.  Att öka mänskligt välbefinnande

När vi sedan tittar på de olika punkter som föregått denna undersökning; ”Vad är filosofi”,
”Ett resonemang kring filosofins universalitet”, ”Finns det någon som helst nytta med
filosofi” och ”Filosofins möjligheter”, så ser vi att de på var sitt sätt bekräftar dessa tre
punkter och vi kan då alltså börja att knyta ihop säcken.
   Filosofin som den är beskaffad är utan tvivel en av de största förutsättningarna för ett rikt
andligt liv. Genom ett studium av filosofins principer kan man på sikt förstå dess roll i
samhällsorganisationer och länders konstitution, genom att studera olika tänkares idéer om
mänskligheten och samhällets mål kan man få en insikt och förankring i det mänskliga
samfundet. Att leva med det som är bra istället för med det som är dåligt är ett stort mått för
filosofins kraft att ge ett bra liv för de flesta människor och filosofins universalitet borgar för
att samhällsteorierna och de olika filosofernas funderingar är väl förankrade i mänskligt liv.
Filosofin som vi känner den är i själva verket den största garanten för ett fritt och stabilt
samhälle genom dess variationsrikedom. De möjligheter som finns inom filosofin borgar i
själva verket för att det alltid kommer att finnas röster som gör sig hörda och att den
mänskliga diskussionen fortsätter. Filosofin har på detta sätt en inre mening och ett egenvärde
som gör att den kan agera fritt i alla tider under alla förhållanden. Även om förtryckets kreatur
härskar över jordens slätter likt den mongoliska hären75 så kommer det alltid att finnas någon
som hävdar att det strider mot det ena eller andra i den mänskliga naturen. Sokrates vägrade
att fly från sin dödsdom och tog lugnt sitt straff och visade därmed sin oförvitlighet vilket fick
till följd att hans moral blev odödlig.76 Den tyske filosofen Immanuel Kant lämnade aldrig sin
hemstad men hans teorier känns igen även i dagens internationella samhällsarbete.77 Jean
Jacques Rousseau och Marx skapade var och en på sitt sätt en revolution inom samhället och
John Stuart Mill bildade skola för den engelska liberalismen.78

Man kan fortsätta på detta sätt i oändlighet och egentligen utan att det blir tråkigt. För att då
gå vidare med frågan om filosofins möjligheter i en föränderlig värld måste jag dock avsluta
denna tirad.
   Som jag har sagt hittills så finns det utan tvekan en stor nytta med filosofi, även om många
människor med största sannolikhet inte är medvetna om detta. Det är alltså inte det som är
poängen när jag talar om filosofins möjligheter, en verksamhet kan vara avgörande utan att
särskilt många känner till den, det menar jag i alla fall.
   Själva poängen med vad jag vill säga är en helt annan nämligen hur filosofin skall få störst
möjligheter att utvecklas och gå framåt i en värld som ständigt förändras och jag menar att det
är två saker som här är centrala för filosofins utveckling; dess universalitet och dess önskan
att fördomsfritt veta hur saker förhåller sig; båda dessa principer är, menar jag, grundläggande
för utövande av filosofiskt tänkande. Att hålla sig till principer innebär att man kan använda
väldigt stora variationer så länge man håller sig inom ramarna för dessa principer.
   Det är därför väldigt svårt för att inte säga omöjligt att föra in några nya principer om man
skall behålla begreppet filosofi då det skulle innebära att filosofin som vi känner den plötsligt
skulle bli en helt ny vetenskap och alltså avknoppas från det ursprungliga fundamentet. Min
frågeställning om det vetenskapliga projektet, innehållande frågan om vetenskapen skulle vara
trovärdig om det upptäcktes att hela dess verksamhet berodde på ett virus som drabbat
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människosläktet någon gång på 500talet f.kr. är här ett försök att påvisa inte bara vad en
plötslig upptäckt om vetenskapens grunder skulle innebära utan även att den transcendens
som här upphäver virusets begränsningar i själva verket visar att det finns en fast kärna av
principer som vetenskapen är byggd på och som visat sig hålla för en granskning och en
falsifikation. Att därför plötsligt komma med nya principer för filosofin, vilket inte är
detsamma som att komma med nya metoder, skulle därför vara ett slag i luften, själva
sökandet menar jag skulle vara ett slag i luften just därför att själva frågeställningen eller
tanken om nya principer inte är adekvat så länge vi talar om en filosofi, fundamentet är fast
och det är ett problem som den amerikanske filosofen Richard Rorty har försökt att komma
ifrån men inte lyckats med annat än genom ett försök att skingra det, vilket syns mig vara en
lika omöjlig idé och det syns mig därför när jag granskar hans skrifter att hans egentliga syfte
är av politisk art och därför är svår att realisera i ett fundament som är orubbligt, inte
beträffande hur vi benämner saker och ting utan utifrån den grund där saker och ting
benämns.
   En annan sak som jag skulle vilja skjuta in i diskussionen är begreppet klarsyn. Det finns ett
antal passager i den föregående texten som jag skulle vilja påstå är direkt klarsynta utan att
jag för den skull vill påstå att jag själv är särskilt klarsynt, tendensen finns dock där. I stycket
sociala skillnader tar jag fram en sådan sak i resonemanget möjligheter i det att jag säger att
den enda orsaken till att man begränsar folks möjligheter är för att de skall hitta fler och detta
resonemangs koppling till lönearbete, för vad är egentligen industri om inte ett sätt att utöka
möjligheterna. Kopplat till att företagarna dessutom tjänar på affären påvisas på så sätt den
sociala klyftans orsak i det att arbetarna inte bara jobbar för att hitta möjligheter åt
entreprenören utan att deras arbete heller inte är tillräckligt betalt och att företagaren alltså är
den som tjänar på affären. Begreppet utsugning får här sin faktiska förklaring i modern
språkdräkt.
   Ytterligare ett exempel är i stycket om en kritisk analys av det vetenskapliga projektet, där
jag påvisar skillnaden mellan att se Sokrates stående i solnedgången som antingen ett tecken
på epilepsi alternativt skapande meditativ trans. Ännu ytterligare exempel på vad jag
benämner som klarsynthet är finns i stycket ”filosofin och ingenjörskonsten”, där jag påvisar
att den nya tekniken i mångt och mycket skapat ett samhälle som trots alla finesser bara är ett
uttryck för den gamla människans värderingar och om man här skall dra någon slutsats av det
är det naturligtvis att tekniken endast är ett medel som i händerna på moraliskt otillräckliga
individer kan bli livsfarligt inte endast för enskilda stater utan för hela jordens existens.
   Moores påstående att han befinner sig mellan spiselhyllan och bokhyllan är ytterligare ett
exempel på klarsynthet, dock inte från min sida utan från Moores om man betänker att trots
att vi lever i en värld där det finns en mängd frågetecken, han dock påstod detta som den
självklaraste sak i världen, ett enkelt påstående blev här något revolutionerande.
   Som sista exempel från texten skulle jag vilja peka den stackars Descartés öde om utifall
han verkligen trott att han inte existerade och att han var bedragen av en förslagen bedragare,
vad hade det egentligen haft för betydelse förutom för hans personliga livsöde och möjligen
för forskningen, skulle verkligheten ha förändrats eller skulle han hans personliga livs
existens ha förändrats? Jag kommer här med slutsatsen att det uppenbarligen inte var upp till
Descartés att bestämma huruvida han existerade eller ej.
   För att slutligen mer påtagligt försöka förklara vad jag menar med klarsynthet skulle jag
vilja ta ett exempel om världsbild; om man antar att man ser världen som antingen bestående
av materiella ting och planeter med gravitation som kretsar i en rymd etc. och jämför detta
med en värld där Gud är centrum och den heliga ande verkar med allt vad det innebär i
förlängningen så är det i mycket en motsägelse som väckte reaktion på tiden det begav sig.79
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En förklaring på denna motsägelse kan man dock få om man definierar den första
världsbilden som materiell och den andra som en andlig världsbild, då går det trots allt att
förena dem och möjligen finns här påtagliga möjligheter för vetenskapen i förlängningen.
   De här framförda exemplen är alltså vad jag menar med klarsynthet, eller andlig klarsynthet,
en möjlighet när saker ter sig omöjliga att förstå eller att överbrygga. Jag menar inte att
begreppet klarsynthet är något nytt men det faktum att man gärna förväxlar likartade,
besläktade företeelser som helt skilda fenomen framförallt i det högteknologiska tidevarvet
tror jag är ett tecken på att mer av klarsynthet behövs för att kunna se vad som är vad i en
föränderlig värld.

4:30 Filosofi för framtiden

En fråga som oundvikligen dyker upp i sammanhanget när man talar om en föränderlig värld
är om filosofin trots allt är densamma som den alltid varit eller om den är föränderlig likt vår
värld i övrigt.
   Resonemanget är egentligen likartat i fråga om filosofin enligt vad jag hittills påstått om
världens föränderlighet. Filosofin är naturligtvis föränderlig i sina tillämpningar men
densamma ifråga om dess principer. Jag har talat om filosofins principer i det tidigare och
man kan fråga sig vad jag egentligen menar är filosofins principer och hur jag belägger dem.
Jag skall börja med att säga att vad jag i sak menar är svårt att i detalj beskriva även om det
säkert går men om man ser på till exempel följdriktigheten och principen för logiken,
rättskänslan hos moralfilosofin och tar olika exempel från filosofins historia för att belägga
dem, så får man, jag skulle i alla fall vilja påstå det, en känsla av filosofins principer som
något positivt och uppbyggligt och visar på den bild man känner igen av filosofin från
samhällsdebatten i övrigt. Att kalla detta principer, skulle vara vågat om man bara håller sig
till det sagda, jag hänvisar dock här till vad filosofin har gjort genom historien och påvisar i
denna lilla förklaring endast huvuddragen.80

   Vad jag dock vill framhålla är att när det gäller principer, det vill säga oavsett vad man
menar att de är, så är det dock det som är eller har varit bärande i en verksamhet och alltså är
denna verksamhets egentliga grundstomme. Även om alltså dess tillämpningar är olika så
måste man dock kunna påstå att som idé och bärande funktion är i första hand en verksamhets
principer. Tanken jag här vill försöka förmedla är att i vårt moderna tidevarv med allsköns
innovationer av både teknisk, social och ekonomisk art det på sikt med största sannolikhet
kommer att bli svårt att känna igen vårt gamla samhälle och med igenkännande se olika
tendenser som historisk identifierbara och det är här jag kommer in på begreppet principer.
   Om man tänker sig att den stora innovationstendensen kommer att orsaka att man inte kan
skilja mål från medel så är man illa ute menar jag. Om man tar ett exempel från skolans värld
så kanske jag närmare kan exemplifiera vart jag vill komma:
   Om vi tänker oss att det fortfarande finns exempelvis skolaga i något land, något land där
det inte är förbjudet, skall man då se denna aga som ett uppfostringsinstrument för elevernas
bästa eller som ett kontrollinstrument vars avsikt är att på ett tidigt stadium visa eleverna vem
som bestämmer?
   Som alla förstår så är agan i första fallet ett medel och i det andra fallet ett mål i sig. Oavsett
vad man kan ha för åsikter om exemplets lämplighet så hoppas jag i alla fall att jag har
exemplifierat skillnaden mellan mål och medel.
   Detta exempel är dock kanske så enkelt det kan vara; vad jag försöker att förmedla är dock
att ju fortare utvecklingen gå desto svårare kan det bli att exempelvis se vad som är mål och
vad som är medel och överhuvudtaget skilja olika företeelser från varandra exempelvis
byggnadsverksamhet och organiserad kriminalitet; om man antar att byggnadsverksamheten
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är baserad på kriminell verksamhet är den då kriminalitet eller byggnadsverksamhet? Jag
försöker här endast att ge enkla exempel på en allt större variation på samma tema.
   Filosofin som sådan kan ju ses som en grund för vetenskapen, vetenskapens första principer
som jag här karaktäriserat som ett frågande och ett sökande efter svar på olika frågor. Vad jag
vill komma till som avslutande tanke är alltså att filosofin har sina största möjligheter om den
håller fast i sina ursprungliga principer men samtidigt lär sig att tillämpa dessa principer i
deras förlängning i en ständigt skiftande tillvaro som ger allt mindre utrymme för misstag.
   Namnen Rorty och Moore är här inte helt ointressanta i deras strävan efter en konkret och
verklighetsbaserad filosofi, Rorty dessutom i den grad att han vill avskaffa filosofin som
fundament.
   Vad är det egentligen vi kan förvänta oss av filosofin som verklighetsanalys om inte att den
analyserar den bättre än naturvetenskaperna eller att den analyserar den på ett annat plan.
Frågan är högaktuell och sammanfattar egentligen allt jag hittills sagt om filosofins roll i det
moderna samhället. Man kan i och för sig påstå att filosofi och naturvetenskap har olika
utgångspunkter och beskriver olika delar av verkligheten. Man måste dock genast konstatera
att om filosofin inte har en verklighetsbeskrivning som överträffar naturvetenskapernas så är
dess framtid oviss och man kommer att liksom Rorty fråga vad vi egentligen skall ha filosofin
till.
   Frågan blir då onekligen om filosofin har spelat ut sin roll och endast kommer att ses som
en primitiv del av vetenskapens utveckling, det är dit jag vill komma, hur skall filosofin kunna
rättfärdigas i en värld där vi har allt av materiell komfort och där allt kan beskrivas exakt på
millimetern enligt devisen väga och mäta?
   Enligt Moores resonemang så är det ju fullt uppenbart att han stod någonstans mellan
spiselhyllan och bokhyllan och att han hade en kropp som levat en si och så lång tid, allt
enligt devisen sunt förnuft; vad är det då som felas i den filosofiska analysen? Är filosofin
endast struntprat eller en terapi som Wittgenstein hävdar; är filosofin någon slags religion till
och med?
   Man får onekligen intrycket att det saknas ett regelrätt rättfärdigande av filosofin och det
finns egentligen bara en möjlighet till ett sådant nämligen att bevisa att filosofin är ännu mer
verklighetsnära än naturvetenskaperna och det kan vi bara göra om vi växlar världsbild från
det materiella till det andliga.
   Om man som Moore hävdar att man lever och har en kropp och att man är en materiell
varelse av kött och blod och som lever sitt liv som vilket annat djur som helst, låt vara mera
intellektuellt och tekniskt mer avancerat så kan man fråga sig vad det egentligen finns mer att
säga än att tillvaron består av kampen för föda och uppehälle samt fortplantning; det är en
materiell uppfattning. Att sedan komma att säga att det finns ett högre mål för människan det
måste med all nödvändighet endast betraktas som struntprat enligt denna åsikt.
   Jag har här, skulle jag vilja påstå, fullständigt klart formulerat både Moores och Rortys
egentliga invändningar på ett visserligen basalt men ändå konkret sätt och då återstår frågan
om varför man egentligen skulle ha några invändningar.
   För det första så är det en sak som är mycket klar i min tidigare redogörelse och det är att
tillvaron är sig tämligen lik; det finns inget nytt under solen i meningen av principer. Vad som
dock är uppenbart klart är att filosofisk stringens saknas både hos Moore och Rorty i
meningen filosofisk uppbygglighet, om de exempelvis i stället hade vänt på steken och
presenterat en filosofi som gjort anspråk på att kunna förklara poängen med att filosofiskt
analysera vad sunt förnuft innebär så vore det en bragd; vad Moore istället gjort är egentligen
bara att konstatera något som alla känner till och som är gemene mans egendom. Att filosofin
skulle förneka existensen av sunt förnuft vore väl ändå ett lågvattenmärke. Är det inte i stället
så att det saknats en brygga mellan den enskilda människan och det filosofiska tänkandet som
gjort att detta varit för svårförståeligt?
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   Jag tycker det verkar mera troligt att det är just detta problem som ligger i luften liksom det
ligger för Rorty när han protesterar mot det filosofiska fundamentet som ett hinder. Vore
förhållandet inte ett annat för dem om man såg filosofin som en möjlighet och man kunde
underbygga dess teser med sunt förnuft och liberalitet, det sistnämnda åsyftande Rortys linje.
Filosofin som en möjlighet i stället för ett hinder skulle vara möjligt i en mening om man
lyckades att överbrygga de klyftor som de båda och även Wittgenstein pekar på och se
filosofin i ett förklarande ljus.
   Om det är så kan det betyda att filosofin inte varit tillräckligt klar i sina teser eller dåligt
underbyggd för att förklara sina mest subtila påståenden som då lättast ses som floskler utan
verklighetsanknytning och lätt överflyglas av de nämnda tänkarnas protester. Men måste man
ändå inte utgå från att filosofiskt tänkande har sin grund i samma verklighet som all annan
verksamhet, skulle den inte varit ”dödfödd” från början om det inte var fallet? Och måste man
inte antaga att de elementära stegen på den filosofiska tankebyggnaden tagits för självklara
men setts bort från i syfte att svinga sig upp till högre höjder och är i själva verket inte detta
karakteristiskt för vad filosofi egentligen är?
   Lösningen som jag ser den på detta problem kan i viss mån vara en klarsynthet och en
precisering av filosofisk analys i meningen beskrivning av utgångspunkt, mål och medel, men
risken är naturligtvis att en del av filosofins styrka och särart därmed försvinner.

5. Slutsats

Till att börja med måste jag klarlägga att det finns en problematik i själva frågan om vari
filosofins möjligheter för framtiden ligger om man ser det i ljuset av att filosofin i princip inte
kan förändras om den skall fortsätta att vara just filosofi. För att dock i någon mån försöka
komma med någon lösning av värde i någon riktning tänker jag dock att komma med en
tankegång som jag hoppas inte är alltför främmande.
   Om man förutsätter, som jag här har gjort, att filosofin i sig kan rättfärdigas som vetenskap
och att den har en solid grund så kommer vi mot frågan hur man i någon mån kan tänka sig
vad som är styrkan hos denna och vad som kan tänkas vara en möjlighet för en vidare
utveckling.
   Som jag har pekat på så finns det en mängd möjligheter inom filosofin både att utreda och
klassificera olika företeelser, filosofins natur av frågande och spekulerande borgar dessutom
för att det enda sättet att förstå den är att själv studera eller bedriva den, filosofin får därför en
universell karaktär.
   Mitt resonemang om världens föränderlighet är något som är viktigt att ta fasta på även i
detta resonemang om vi ser det så att filosofins styrka är kunskapen om tillvarons principer.
Om nu världen förändras och människorna med den vad finns då egentligen kvar om inte dess
principer. Om de är desamma som alltid vågar jag inte ge något bestämt svar på, vi kan dock
utgå från att vissa saker alltid har funnits och alltid kommer att finnas i vår värld och att även
om dess yttringar förändras så kommer dess principer alltid att vara desamma.
   Jag lägger här in begreppet klarsynthet som en faktor för att hantera världens ständiga
skiftningar. Med ingenjörskonstens landvinningar och den alltmer moraliska lössläpptheten i
vårt samhälle kan man på detta sätt kallt konstatera att denna tendens inte är någon ny
företeelse bland människorna på denna jord utan känns igen väldigt påtagligt från filosofins
tidigare historia. Att kunna konstatera detta utan att fördjupa sig i sakfrågor menar jag
dessutom är ett exempel på klarsynthet. Vi vet vad världen är och låter oss inte lura av skenet,
är ett annat sätt att uttrycka det på.
   Filosofin skulle kunna förändras fundamentalt om man ska tro på exempelvis den
amerikanske filosofen Richard Rorty som vill avskaffa filosofins fundamentala betydelse för
vetenskapen därför han ser det som ett hinder för utvecklingen.
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   Jag skulle i och för sig kunna förstå honom som liberal och pragmatist om han vill avskaffa
den gamla europeiska filosofins dogmatiska dominans som jag förstår kan upplevas som ett
ok på en frihetstörstande människa. Samtidigt är filosofin ändå lite vad den görs till även om
dess principer är desamma varför hans kritik får lite av den nya världens krig mot förtrycket i
den gamla i sig.81

   Men varför skulle filosofin behöva vara förtryckande? Är filosofin inte i stället en möjlighet
till verklig frihet, även om vissa filosofer säger si och andra säger så? Jag tror att filosofin i
denna mening alltid har varit och alltid kommer att vara en möjlighet för den som möter den i
livets olika skeden, Rorty inte att förglömma.
   Om man vidare skall titta på vad som egentligen är filosofins styrka så skulle jag vilja påstå
 med bakgrund bland annat av filosofins sätt att fråga utan att ha några förutfattade meningar
och dess universalitet i fråga om tillvarons mångfald samt dess klassiska moraliska och etiska
uttryck som de tar sig hos exempelvis Sokrates när han principfast vägrade att fly från sin
avrättning och dess uppbygglighet i fråga om att göra vad som är rätt och riktigt  att
filosofins styrka ligger i dess eget väsen.
   Om man därmed säger att filosofin har en styrka i vad den själv är så vore det ju absolut fel
att välja bort detta drag för några nya slags principer som skulle kunna tyckas bättre gångbara
i den multikulturella och högteknologiska civilisationens tidevarv. Det kan i själva verket
finnas en rad sådana förslag på ändring av filosofiskt tänkande förutom Rortys
häpnadsväckande kritik av det filosofiska fundamentet.
   När man dock analyserar närmare tendensen av alla dessa sorter av förslag och idéer som
riktas mot filosofins fundament så visar det sig dock att de på ett naturligt sätt blir en del av
detta och på sikt även förnyar detta. Filosofin blir på så sätt något återkommande från
generation till generation och problemet att den kan verka dogmatisk tillskriver jag inte
filosofin själv utan vissa av dess utövare. Det är klart att en gammal filosof inte är så rolig om
han inte har några inspirerande idéer som jag förstår är något som Rorty egentligen påpekar
beträffande Kant och andra av den gamla europeiska sfärens filosofer.
   Man måste dock vara på det klara med det faktum att bara för att man inte tycker om vissa
filosofer, det inte behöver vara något fel på filosofin i sig. Som jag ser det och det sätt på
vilket jag försökt att visa det så är det faktum att filosofin är densamma i egentlig mening dess
styrka. Slutsatsen kan därför bara bli en, nämligen att filosofins möjligheter inte så mycket
ligger i skapandet av några för den nya principer, utan i ett klarsynt användande av dess
befintliga.
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18. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 468 ”religionsfilosofi”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum–1988.

19. Se exempelvis; Filosofilexikonet; Namnen ”John Stuart Mill”, ”Karl Marx”, ”Thomas Hobbes” , ”JeanJacques Rousseau”; Poul Lübcke;

Bokförlaget Forum1988.

20. Se exempelvis; Filosofin genom tiderna; ”Antiken, Medeltiden, Renässansen; Konrad MarcWogau; Bonnier Fakta Bokförlag AB1985.

21. Se exempelvis; Filosofilexikonet; Sid 180181 ”förnimmelse”;  Poul Lübcke; Bokförlaget Forum– 1988.

22. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 367368 ”metafysik/ontologi”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988.

23. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 404 ”Ockhams rakkniv”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988.

24.  Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 541 ”teknik” (om man med teknik menar naturvetenskapligt och industriellt naturbehärskande, så

är ju naturvetenskapen och industrin endast en gren på filosofins stamträd); Poul Lübcke; Bokförlaget Forum, Stockholm1988. För

kopplingen mellan naturvetenskap och filosofi, se även; Filosofins historia; Nyare tiden till romantiken, sid 1517 ”; Anders Wedberg;

Bonnier Fakta Bokförlag1985.

25. Se exempelvis; Spädbarnsåldern; Lars Smith; sid. 30; Studentlitteratur1993. Se dessutom; Åldrandet; sid. 35; Stig Berg; Förlaget

Hagman AB1996.

26. För en vedertagen bekräftelse se exempelvis; Norstedts uppslagsbok; sid 870 ”människan”; Håkan Josephson; Kunskapsförlaget P.A.

Norstedt & Söner.

27. Se exempelvis; Filosofilexikonet, sid. 238 ”humanvetenskaper, humaniora”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988.

28. Bibeln, sid 5, 1 mos. 4:14:10; AB P. Herzog & Söner, Stockholm/Gustaf Melins AB, Göteborg1977. Se dessutom exempelvis; Bra

Böckers världshistoria; del 13, ”Från krig till krig”, sid. 196197; Henning Poulsen; Bokförlaget Bra Böcker1983.

29. Se exempelvis; Routledge encyclopedia of Philosophy; volume 5, sid. 209 ”Karma”; Edward Craig; Routledge1998. Se även;

Religionshistoria; sid. 372373; Bokförlaget Nya Doxa1996.

30. Se exempelvis; Routledge encyclopedia of Philosophy; volume 5, sid 209 ”Karma”; Edward Craig; Routledge1998. Se även;

Religionshistoria; sid 372373; Tim Jensen, Mikael Rothstein, Jörgen Podemann Sörensen; Bokförlaget Nya Doxa1996.

31. Se exempelvis; Norstedts uppslagsbok; sid 733 ”liberalism”, sid. 1196 ”socialism”; Håkan Josephson; Kunskapsförlaget P.A. Norstedt &

Söner2000.

32. Se exempelvis; Routledge encyclopedia of Philosophy; volume 9, sid 11 ”Socrates”; Edward Craig; Routledge1998.

33. Se exempelvis; Filosofins historia; ”Medeltid och renässans  filosofin möter kristendomen”, sid 153155; Svante Nordin;

Studentlitteratur1995. Se även; Västerlandets filosofi; ”Den katolska filosofin  Inledning”, sid. 265269; Bertrand Russell; Bokförlaget

Natur och Kultur1994.

34. Se exempelvis; Filosofins historia; ”Medeltid och renässans – filosofin möter kristendomen”, sid 153155; Svante Nordin;

Studentlitteratur1995. Se även; Västerlandets filosofi; ”Den katolska filosofin – Inledning”, sid. 265269; Bertrand Russell; Bokförlaget

Natur och Kultur1994.

35. Se exempelvis; Filosofins historia; ”Medeltid och renässans – filosofin möter kristendomen”, sid. 153155; Svante Nordin;

Studentlitteratur1995. Se även; Västerlandets filosofi; ”Den katolska filosofin – Inledning”, sid. 265269; Bertrand Russell; Bokförlaget

Natur och Kultur1994.

36. Slutsats av texten föregående noterna 3335.

37. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 472473 ”Rorty, Richard McKay”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988. Se även; Filosofins

historia; sid. 584585, ”Rortys nya pragmatism”; Svante Nordin; Studentlitteratur1995.

38. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 153, ”falsifiera”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988.

39. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 472473 ”Rorty, Richard McKay”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988. Se även; Filosofins

historia; sid. 584585, ”Rortys nya pragmatism”; Svante Nordin; Studentlitteratur1995.

40. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid 472473 ”Rorty, Richard McKay”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988. Se även; Filosofins

historia; sid. 584585, ”Rortys nya pragmatism”; Svante Nordin; Studentlitteratur1995.

41. Se exempelvis; Teknikens landskap; Marika Hedin, Ulf Larsson; Bokförlaget Atlantis1998.
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42. Se exempelvis; Bra Böckers världshistoria; band 10 ”Två revolutioner”; Kåre Tönnessen; Bokförlaget Bra Böcker1986. Se även;

Sociologi; sid. 13 ”Grundläggande teman”; Anthony Giddens; Studentlitteratur1998.

43. Se exempelvis; Teknikens landskap; Marika Hedin, Ulf Larsson; Bokförlaget Atlantis1998.

44. Jag ser filosofin möjligen som en konsumtionsvara men dock ingen förbrukningsvara.

45. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 9495 ”Comte, Auguste”; sid. 171172, ”Freud, Sigmund”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988.

Se även; Norstedts uppslagsbok; sid. 1105 ”rättsfilosofi”; Håkan Josephson; Kunskapsförlaget P.A. Norstedt & Söner2000.

46. Se exempelvis; Sociologi; sid. 562 ”Ekonomisk inverkan”; Anthony Giddens; Studentlitteratur1998.

47. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 335340 ”logik, modern”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988. Se även; Filosofins historia; sid.

546 ”Den nya logiken hos Boole och Frege”; Svante Nordin; Studentlitteratur1995. Se dessutom; Datalogi – begreppen och tekniken, sid.

8290, 224; Hans Lunell; Studentlitteratur1994.

48. Se exempelvis; Filosofins historia; sid. 126 ”Kynikerna – de skandalösa filosoferna”; Svante Nordin; Studentlitteratur1995.

49. Se exempelvis; Teknikens landskap; Marika Hedin, Ulf Larsson; Bokförlaget Atlantis1998.

50. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 580, 585 ”Wittgenstein”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988.

51. Se exempelvis; Norstedts uppslagsbok; sid. 417 ”geometri”, sid. 391 ”fysik”; Kunskapsförlaget P.A. Norstedt & Söner2000.

52. Se Filosofin genom tiderna; sid. 21 ”Ett försvar för sunda förnuftet”; Konrad MarcWogau; BonnierFakta Bokförlag AB.

53. För en exposé över det engelska universitetslivet på Moores tid, se exempelvis; Memoarer; Bertrand Russell; Natur och Kultur1967.

54. Se exempelvis; Sociologi; sid. 577 ”Sociologiska forskningsmetoder”; Anthony Giddens; Studentlitteratur1998.

55. Ja, varför skulle vi filosofera om vi inte fanns?

56. Se exempelvis; Routledge Encyclopedia of Philosophy; volume 9, sid. 16; Edward Craig; Routledge1998. Se även; The Encyclopedia of

Religion; volume 13, ”Samadhi”; Mircea Eliade; Macmillan publishing company1987. Se också; Religionshistoria; sid. 373375; Tim

Jensen, Mikael Rothstein, Jörgen Podemann Sörensen ; Bokförlaget Nya Doxa.

57. Se; Psykologins historia; sid. 212228; Per Saugstad; Bokförlaget Natur och Kultur2001.

58. Särskilda Anmärkningar, sid. 99; Ludwig Wittgenstein; Bokförlaget Thales1993.

59. Se; Filosofilexikonet; sid. 572 ”verifikation”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988.

60. Det faktum att människor hade ett språk innan de bedrev vetenskap styrks av exempelvis; Filosofins historia; sid. 17 ”De första

filosoferna”; Svante Nordin; Studentlitteratur1995; detta är inbakat i resonemanget, i meningen av att själva uppkomsten av vetenskap

förutsätter ett språk.

61. För begreppet kroppstemperatur, se; Norstedts uppslagsbok; sid. 683 ”kroppstemperatur”; Håkan Josephson; Kunskapsförlaget P.A.

Norstedt & Söner2000.

62. Se exempelvis; Filosofins historia; Antiken och medeltiden”, sid. 2425 ”K. Mångfalden av världar i ett oändligt universum”; Anders

Wedberg; Bonnier Fakta Bokförlag AB1985. Se även; Filosofin genom tiderna; sid., 3738 ”Fragment ur Demokritos´skrifter”; Konrad

MarcWogau; BonnierFakta Bokförlag AB1983.

63. Se; Filosofin genom tiderna ”1600talet 1700talet”; sid. 5278 ”Ur Betraktelser över den första filosofin”; Konrad MarcWogau;

Bonnierfakta Bokförlag AB1983.

64. Jag är för övrigt övertygad om att han förr eller senare skulle ha insett det.

65. Se; Filosofin genom tiderna ”1600talet 1700talet”, sid. 295300 ”Om idén om en nödvändig förbindelse”; Konrad MarcWogau;

BonnierFakta Bokförlag AB1983.

66. Se exempelvis; Sociologi; sid. 562 ”Ekonomisk inverkan”; Anthony Giddens; Studentlitteratur1998.

67. Se exempelvis; Sociologi; sid. 79 ”Den moderna världen: industriella samhällen”; Anthony Giddens; Studentlitteratur1998.

68. Se exempelvis; Norstedts uppslagsbok; sid. 257 ”demokrati”; Kunskapsförlaget P. A. Norstedt & Söner2000. Se även; Vikingatidens

ABC; sid. 270 ”Ting”; Carin Orrling: Statens Historiska museum1995.

69. Se exempelvis; Filosofins historia; sid. 55 ”Sokratesgestalten – filosofin som livsform”; Svante Nordin; Studentlitteratur1995.

70. Se; Filosofins historia; sid. 560 ”Wittgenstein och Tractatus logicophilosophicus; Svante Nordin; Studentlitteratur1995.

71. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 571572 ”verifierbarhetskriteriet/verifierbarhetsprincipen; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988.

Se även; Filosofins historia; sid. 560564 ”Wienkretsen och dess vetenskapliga världsuppfattning”; Svante Nordin; Studentlitteratur1995.

72. Se exempelvis; Filosofins historia; sid. 586592 ”Tillbakablick”; Svante Nordin; Studentlitteratur1995.

73. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 359360 ”maya”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum1988.

74. Se exempelvis; Norstedts uppslagsbok; sid. 1052 ”reformationen”; Håkan Josephson; Kunskapsförlaget P.A. Norstedt & Söner2000.

75. Se exempelvis; Norstedts uppslagsbok; sid. 846 ”mongoler”; Håkan Josephson; Kunskapsförlaget P.A. Norstedt & Söner2000.

76. Se exempelvis; Filosofilexikonet; sid. 513514 ”Sokrates”; Poul Lübcke; Bokförlaget Forum, Stockholm1988.
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77. Se exempelvis; Filosofin genom tiderna; sid. 395410 ”Ur Grundläggning till sedernas metafysik”; Konrad MarcWogau; BonnierFakta

Bokförlag1983. Se även; Filosofins historia ”Nyare tiden till romantiken”; sid. 183186 ”Slutord”; Anders Wedberg; Bonnier Fakta

Bokförlag AB1985. Se dessutom; De mänskliga rättigheternas historia, sid. 71, 86, 196; Willy Strzelewicz; Ordfronts Förlag1983.

78. Se; Från Platon till kommunismens fall; sid. 168 ”John Stuart Mill och Herbert Spencer”; SvenEric Liedmann; Albert Bonniers Förlag

2002.

79. Se exempelvis; Filosofin genom tiderna ”1600talet 1700talet”, sid. 1722 ”Den nya naturvetenskapen. Galilei och Newton”; Konrad

MarcWogau; BonnierFakta Bokförlag AB1983.

80. För en exposé, se exempelvis; Filosofins historia; Svante Nordin; Studentlitteratur1995.

81. För en kort resumé av den amerikanska självständighetskampen, se exempelvis; Norstedts uppslagsbok; sid. 1366 ”USAHistoria”;

Håkan Josephson; Kunskapsförlaget P.A. Norstedt & Söner2000.
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