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Upplysning och gränsdragning
En filosofisociologisk studie av den första generationen  
analytiska filosofer i Sverige

Enlightenment and Boundary Work: A Study of the First-Generation Swedish  
Analytical Philosophers from a Sociology-of-Philosophy Perspective
The history of Swedish analytical philosophy begins with the writings of Ingemar Hedenius, 
Anders Wedberg, and Konrad Marc-Wogau, who introduced the country to a new style of thin-
king that was to become the dominant mode of academic philosophizing in it from the mid-
1940s to the late 1960s . The article presents a sociological analysis of how that hegemonic po-
sition was claimed and established for it in Swedish philosophy departments . In particular, the 
critique that Hedenius, Wedberg, and Marc-Wogau levelled in their popular writings against 
continental philosophy is looked upon in detail . Drawing upon Thomas Gieryn’s theory of 
boundary work, it is shown how the three strove for epistemic authority by demarcating their 
own ‘scientific’ enterprise from the ‘unscientific’ philosophy of their competitors . This quest 
for authority, however, was pursued not solely for its own sake: Hedenius, Wedberg, and Marc-
Wogau were also all firmly committed to the ideals of enlightenment and cultural radicalism 
shaping the Swedish society of their time .

Keywords: boundary work, history of Swedish philosophy, sociology of ideas, sociology of 
knowledge, sociology of philosophy

den svenska analytiska filosofins historia inleds med Ingemar Hedenius (1908–
1982), Anders Wedberg (1913–1978) och Konrad Marc-Wogau (1902–1991) . Till-
sammans introducerade dessa tre det slags tänkande som i princip var allenarådande 
inom svensk universitetsfilosofi från och med mitten av 1940-talet till 1960-talets 
slut . Det var först med 60-talsvänsterns intåg som den analytiska filosofins hegemo-
ni på allvar utmanades i Sverige .1 Den analytiska traditionen är, med undantag för 
Södertörns högskola, fortfarande dominerande vid svenska filosofiinstitutioner . Dess 
makt är dock inte längre oinskränkt eller oomstridd . Frågan infinner sig snart: Vad 
är egentligen analytisk filosofi? Vad var det, med andra ord, för typ av filosofi som 
Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau introducerade på svensk mark vid början av 
1940-talet?

Det finns inget kortfattat eller enkelt svar på den frågan . En början på ett svar kan bestå 

1 Det är inte orimligt att datera formulerandet av denna utmaning till publiceringen av det för-
sta numret av Häften för kritiska studier i september 1968 . Bakom denna tidskrift stod föreningen 
Unga filosofer som hade bildats i Stockholm 1965 (Nordin 2008:157) .
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i att säga att analytisk filosofi är den tradition som uppstod i och med de verk som skrevs 
av Gottlob Frege (1848–1925), Bertrand Russell (1872–1970), G .E . Moore (1873–1958) 
och Ludwig Wittgenstein (1889–1951) . Russell, Moore, Wittgenstein m .fl . utgjorde den 
s .k . Cambridgeskolan . Denna skola fick ett stort inflytande över tidig svensk analytisk fi-
losofi . En andra fas i den analytiska filosofins historia utgörs av uppkomsten av den logis-
ka positivismen i 1920- och 30-talets Wien och vardagsspråksfilosofin i Oxford efter an-
dra världskriget . Dessa båda skolor fick aldrig samma inflytande över tidig svensk analy-
tisk filosofi . Den analytiska traditionen har utvecklats och förgrenats ur dessa inriktningar 
till den komplexa filosofiska rörelse den är idag (Beaney 2013) . I fokus för analytiska fi-
losofers intresse stod till en början framförallt filosofiska frågor som anslöt till matematik, 
logik, naturvetenskap och språkfilosofi . Senare tillkom även andra intresseområden såsom 
metafysik, politisk filosofi och medvetandefilosofi .

På det stilistiska planet kännetecknas analytisk filosofi av en strävan efter analys, 
klarhet och tydlighet . Den analytiska filosofin betraktas av dess utövare ofta som ett 
gemensamt kumulativt projekt (Friedman 2000:ix) . Det finns därför en ambition att 
ta sig an småskaliga forskningsuppgifter med vilka man vill uppnå konkreta resultat . 
I sin bok Det analytiska greppet. En strävan mot vetenskaplighet inom 1900-talets filoso-
fi skriver Sören Halldén att analytisk filosofi är en tradition där ”ett anspråk på van-
lig vetenskaplighet haft en plats” (Halldén 2006:9) . Även om en sådan karaktäristisk 
är knapphändig sammanfattar den, som kommer framgå nedan, ganska väl hur även 
Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau själva såg på vetenskaplig filosofi .

Det övergripande syftet med föreliggande artikel är att bidra till en sociologisk 
förklaring av hur den analytiska filosofin kom att inta en hegemonisk ställning 
inom svensk universitetsfilosofi mellan mitten av 1940-talet till slutet av 1960-ta-
let .2 Min studie tar sin utgångspunkt i de argument med hjälp av vilka Hedenius, 
Wedberg och Marc-Wogau introducerade och försvarade den analytiska filosofin på 
svensk mark . Nära förknippat med denna verksamhet var angreppen på vad de upp-
fattade vara ovetenskaplig filosofi . I fokus för mitt intresse står, närmare bestämt, 
de retoriska grepp/argument med hjälp av vilka de tre tänkarna avgränsade vad 
de uppfattade vara vetenskaplig filosofi, dvs . analytisk filosofi, från ovetenskapligt 
tänkande . Det är idag brukligt, såväl inom kulturdebatt som inom fackfilosofi, att 
kontrastera analytisk filosofi mot s .k . kontinental filosofi . Begreppet kontinental 
filosofi är emellertid av senare datum än den tidsperiod som framförallt står i cen-
trum för denna artikel . Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau polemiserade i syn-
nerhet mot, vad de uppfattade vara, ovetenskaplig filosofi . Till denna kategori räk-
nade de marxism, existentialism och thomism . Sin egen ståndpunkt refererade de 
ibland till som analytisk filosofi, men ofta nöjde de sig med att tala om vetenskaplig 
filosofi . När jag i det följande talar om vetenskaplig filosofi (och dess olika negatio-
ner), gör jag det utan att ta ställning till huruvida det finns någon sådan typ av filo-
sofi . Det enda viktiga för mitt syfte är att Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau var 

2 För en närmare diskussion av begreppet ”filosofisociologi” som ingår i titeln på föreliggande 
artikel hänvisas till Lundberg (2007) .
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övertygade om att det fanns en vetenskaplig filosofi och att denna radikalt skiljde 
sig från annat slags tänkande .

I denna artikel görs ingen åtskillnad mellan retoriska grepp eller filosofisk argumen-
tation . Min obenägenhet att införa en sådan distinktion harmonierar med studiens 
övergripande teoretiska utgångspunkter: Thomas F Gieryns teori om ”boundary- 
work” eller ”gränsdragningsarbete” (Gieryn 1983; 1999) . Denna term syftar på de 
ansträngningar forskare lägger ned på att upprätta en demarkationslinje mellan det 
vetenskapliga arbete som de själva anser sig bedriva och andra gruppers icke veten-
skapliga aktiviteter (Gieryn 1983:782) . Ett väl genomfört gränsdragningsarbete har 
som konsekvens att den vetenskapliga kunskap man själv producerar inte kan för-
stås eller förklaras på samma sätt som ovetenskaplig kunskapsproduktion . Hedenius, 
Wedberg och Marc-Wogau var under stora delar av sina karriärer sysselsatta med ett 
gränsdragningsarbete mot ovetenskaplig filosofi . De ville inför allmänhet och fack-
vetenskaper befästa en epistemisk auktoritet över sitt eget område . De gjorde, med an-
dra ord, anspråk på den legitima makten att definiera, beskriva och förklara saker 
och ting på filosofins fält (Gieryn 1999:1) . Gieryns begrepp epistemisk auktoritet är 
 modellerat efter Webers auktoritetsbegrepp . Det är fråga om en typ av auktoritet som 
A tillerkänner B, eftersom A uppfattar B:s auktoritet som legitim (Weber 1983:144) . 
En förutsättning för att inneha epistemisk auktoritet är att den inte tilldelas alla, utan 
bara några . Det måste finnas grupper som är uteslutna från makten och dess symbo-
liska resurser . Denna uteslutning uppkommer genom gränsdragningsarbete .

De tre filosofernas gränsdragningsarbete ska inte förstås som ett cyniskt försök att 
upprätta ett kunskapsmonopol på filosofins område . Hedenius, Wedberg och Marc-
Wogau var förvisso intresserade av att befrämja och försvara sin professionella auktori-
tet, men de trodde naturligtvis också på sin sak . Denna tro på den egna verksamheten 
har bl .a . att göra med de specifika generationserfarenheter de gjorde . Hedenius, Wed-
berg och Marc-Wogau var alla födda inom en elvaårsperiod . De var generationskam-
rater . De tillhörde alla tre vad Johan Östling har kallat ”1945 års generation” (Östling 
2008) . 1945 års generation föddes i början av 1900-talet och präglades av ett kultur-
radikalt och rationalistiskt etos . Deras gemensamma projekt bestod, säger Östling, i 
”ett rationalistiskt, demokratiskt upplysningsarbete på materialismens och sekularis-
mens grund” (Östling 2008:280) . 1945 års idéer kan beskrivas som en generell vän-
sterposition, som innefattade såväl socialister som liberaler . Det var i synnerhet Hede-
nius som i offentligheten kom att framträda som en enveten förkämpe för dessa idé-
er . Wedberg och Marc-Wogau intog en mer undanskymd plats i detta sammanhang .

I det följande kommer jag att presentera en läsning av ett antal texter av Hedenius, 
Wedberg och Marc-Wogau . Min sociologiska läsning av dessa tar sin utgångspunkt i be-
greppen gränsdragningsarbete och 1945 års generation . Dessa begrepp kan, menar jag, bi-
dra till en förklaring av den analytiska filosofins hegemoniska ställning i svensk filosofi 
mellan 1940-talets mitt och slutet av 1960-talet . Innan jag går vidare med denna läsning 
ska jag dock motivera mitt val av texter, säga något om mitt bidrag till forskningsläget 
samt fördjupa diskussionen av de teoretiska begreppen . Min analys av texterna kommer 
också att föregås av en allmän redogörelse för den analytiska filosofins framväxt i Sverige .
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De texter som diskuteras i föreliggande artikel är kända sedan tidigare . De har 
till stor del diskuterats i Nordin (1983) och (2004), Bengtsson (1991), Wide (1994) 
Strang (2006) och (2010), Heidegren (2015), men förekommer även delvis i Sigurdsson 
(2000), Lagerlund (2003), Wiklund (2006) och Östling (2008) . Mitt eget bidrag till 
forskningsområdet består framförallt i att applicera Gieryns teori om gränsdragningsar-
bete på materialet ifråga . Jag visar hur texterna kan tolkas som inbegripna i ett retoriskt 
gränsdragningsarbete mot ovetenskaplig filosofi . Gieryn påpekar att gränsdragningsar-
bete är ett arbete som bedrivs inför en publik (Gieryn 1983:782) . Det syftar till att ska-
pa tilltro hos en bredare allmänhet . Jag har av detta skäl använt mig av texter som inte 
bara vänder sig till fackfilosofer, utan även till en större läsekrets . Mitt urval består av 
texter skrivna på svenska avsedda för en relativt bred publik . I ganska stor utstäckning 
har jag använt mig av tidningsartiklar . I texter av detta slag är det lättare än i fackfiloso-
fiska texter att avläsa de ideal och värden som filosofer försvär sig åt . Detta material kan 
synliggöra det gränsdragningsarbete som annars tenderar att döljas av intrikat fackfilo-
sofisk argumentation . De ideal och värden som Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau 
uttrycker i mitt urval återkommer även i andra publikationer av dem . På så sätt är mitt 
urval på det stora hela representativt för dem som tänkare . 

Teoretiska utgångspunkter
Gränsdragningsarbete handlar om att dra en skarp demarkationslinje mellan vetenskap 
och icke-vetenskap . Syftet med gränsdragningsarbetet är att skapa ett slags kulturella 
kartor för allmänheten där den egna gruppens verksamhet med råge befinner sig på rätt 
sida av gränsen . Ett framgångsrikt gränsdragningsarbete är inte gjort en gång för alla, 
utan måste ständigt anpassas efter situationens krav . I artikeln från 1983 där Gieryn 
först lägger fram sin teori, ”Boundary-work and the Demarcation of Science From Non-
Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientist”, anförs tre fallstu-
dier som illustrerar hur gränsdragningsarbetet kan variera från en kontext till en annan . 
En utgångspunkt för Gieryns resonemang är att det inte finns några för evigt fixerade 
egenskaper hos vetenskapen som skiljer den från icke-vetenskap . Gränsdragningsarbete 
kommer därför med nödvändighet att se olika ut från fall till fall . 

Gieryn skiljer även mellan tre olika typer av gränsdragningsarbete: ”expulsion”, 
”expansion” och ”protection of autonomy” . Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau 
ägnade sig framförallt åt ”expulsion”, dvs . uteslutning . Det innebär att de försökte 
utesluta såväl vissa filosofer som vissa tanketraditioner från att ha en plats, eller åt-
minstone en central sådan, på det filosofiska fältet (Gieryn 1999:15–18) . Detta får 
emellertid inte ges en alltför konspiratorisk innebörd, t .ex . i termer av att de hade en 
samordnad och övergripande plan för att uppnå filosofiskt herravälde . Det handlar 
snarare om att de hade vissa filosofiska preferenser som de gav uttryck för och agera-
de efter i bestämda situationer . De ville befrämja en vetenskaplig typ av filosofi . Det 
innebar att annat tänkande fick stryka på foten .

Johan Östlings begrepp ”1945 års generation” är viktigt för att förstå Hedenius, 
Wedberg och Marc-Wogaus engagemang i detta avseende . Om vi inte tar i beaktande 
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att de slogs för vissa upplysningsideal, skulle Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau 
riskera att förvandlas till cyniska aktörer som kämpade för epistemisk auktoritet helt 
och hållet för sig egen skull . I denna artikel använder jag begreppet 1945 års genera-
tion för att visa på de ideal och erfarenheter som låg till grund för de tre filosofernas 
gränsdragningsarbete . Vad innebär, närmare bestämt, begreppet? Östling tar sin ut-
gångspunkt i Karl Mannheims generationsteori . Enligt Mannheim är generationstill-
hörighet en av flera grupptillhörigheter som påverkar vårt sätt att tänka . I sin beröm-
da uppsats ”Das Problem der Generationen” skriver han att generationsbegreppet är 
oundgängligt för att förstå sociala och intellektuella rörelser (Mannheim 1993:361–
362) . Personers generationstillhörighet beror inte bara av att de är födda inom ett och 
samma tidsspann, utan också av att de har engagerat sig i väsentligen samma sociala 
och historiska händelser . En generation består i sin tur av olika konkurrerande genera-
tionsfraktioner . Till samma generationsfraktioner hör de personer som tolkar de his-
toriska och sociala händelserna på ett likartat sätt (Mannheim 1993:379) . De olika 
fraktionerna konkurrerar med varandra om privilegiet att få utlägga den offentliga 
tolkningen av den sociala verkligheten . Den fraktion som har övertaget i denna kamp 
kallar Mannheim för den ledande fraktionen (Mannheim 1993:390–391) .

Östlings tanke är att 1945 års generation var en ledande generationsfraktion som 
under efterkrigstiden åtnjöt privilegiet att få bestämma vilka historiska lärdomar som 
skulle dras av nazismens fasor . Som de mest framträdande företrädarna för denna 
generationsfraktion räknas Ingemar Hedenius och Herbert Tingsten (1896–1973) . 
Östling nämner, bland flera olika namn, även Wedberg som ett exempel (Östling 
2008:276) . Medlemmarna i denna fraktion hade, tros flera inbördes olikheter, uni-
sont tagit ställning mot nazismen . De var alla, som framgått ovan, upplysningssinna-
de rationalister . 1945 års generation förvaltade en tradition från 1880-talets och mel-
lankrigstidens kulturradikalism . Ett genomgående tema hos kulturradikalismen har 
varit att rida spärr mot vad de uppfattade vara metafysisk tankeförvirring samt religiös 
och moralisk vidskepelse (Runeby 1995:167–255) . Dessa tankar återkom med förny-
ad styrka i svensk offentlighet under tidig efterkrigstid . En följd av att 1945 års gene-
ration kom att dominera den intellektuella offentligheten var att det nu blev synner-
ligen svårt att vinna gehör för idéer som tog sin utgångspunkt i upplysningskritiska, 
idealistiska, romantiska eller religiösa tankesystem . I och med att sådana tankegångar 
betraktades som medskyldiga till nazismens uppkomst brännmärktes de som poten-
tiellt farliga . Den anglosaxiskt inspirerade filosofin och samhällsvetenskapen fick is-
tället vind i ryggen .

Det finns intressanta paralleller mellan filosofins och sociologins utveckling un-
der efterkrigstiden (jfr Nordin 1983:158) . Den första självständiga professuren i so-
ciologi i Sverige besattes 1947 av Torgny T Segerstedt (1908–1999), som dessförin-
nan var professor i praktisk filosofi i Uppsala .3 Även han räknas av Östling till 1945 

3 Gustaf Steffen (1864–1929) hade en professur vid Göteborgs högskola 1903–1929 som var de-
lad mellan nationalekonomi och sociologi . Se t .ex . Larsson och Wisselgren (2006) för en diskus-
sion av Steffen .
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års generation . Efter Segerstedts professorsinstallation genomgick sociologin en snabb 
och omfattande expansion (Larsson och Wisselgren 2006:159) . Den äldre svenska 
sociologitraditionen, i t .ex . Gustaf Steffens tappning, förkastades nu som spekula-
tiv och ovetenskaplig . Förebilden för tidig svensk sociologi blev den amerikanska 
empiristiska- kvantitativa sociologin . Segerstedt och hans elever iscensatte därför ett 
brott med den kontinentalt influerade sociologin (Larsson och Wisselgren 2006:167–
169) . Även svenska sociologer var således inbegripna i ett gränsdragningsarbete mot 
spekulation och ovetenskaplighet vid denna tid . Precis som filosoferna höll sociolo-
gerna ”tysk metafysik” på armlängds avstånd (Fridjonsdottir 1991:251–252) .4

den tidiga svenska analytiska filosofin
Den direkta föregångaren till den analytiska filosofin i Sverige var den s .k . uppsala-
filosofin . Denna går tillbaka på två svenska filosofer: Axel Hägerström (1868–1939) 
och Adolf Phalén (1884–1931) . Även om det fanns skillnader mellan dessa tänkare är 
likheterna dem emellan tillräckliga för att det ska gå att tala om en gemensam skola . 
Likheterna gäller kritiken av metafysiken och subjektivismen, uppfattningen att fi-
losofi ska bedrivas som begreppsanalys, en naturalistisk världsbild samt tolkningen 
av värdeutsagors innebörd (Källström 1986:15; Wedberg 2004:366–367; Lagerlund 
2003:169) . Båda Hägerström och Phalén samlade grupper av lärjungar omkring sig . 
Dessa fraktioner inom skolan resulterade så småningom i interna splittringar och stri-
der . Det är därför brukligt att tala om en Hägerströmsk och en Phalénsk falang . Stri-
derna gällde bl .a . vem av Hägerström och Phalén som egentligen var först med att for-
mulera skolans teoretiska filosofi (Nordin 1983:52–53) . Att Hägerström var upphov-
mannen till den s .k . värdenihilismen var aldrig föremål för diskussion .

Till den Hägerströmska gruppen räknas Martin Fries (1898–1969), Svante Bohman 
(1904–1993) och Erik Jonson (1889–1958) .5 Hägerströms elever är idag så gott som 
bortglömda . Hans lärjungar bröt aldrig med sin mästare, utan följde honom troget i 
spåren (Nordin 2004:46) . Det Phalénska lägret var långt mer framgångsrikt . Det är 
möjligt att urskilja en äldre och en yngre generation Phalénianer (Schiött 2000:25–26; 
Bengtsson 1991: 151) . Till den äldre hör Einar Tegen (1884–1965), Harry Meurling 
(1878–1938) och Gunnar Oxenstierna (1897–1939) . Den yngre generationen Phalénia-
ner bestod av Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau . Dessa tre kom samtliga att bryta 
med uppsalafilosofin för att istället orientera sig mot andra filosofiska rörelser i samti-
den, i synnerhet mot den s .k . Cambridgeskolan (Russell, Moore, Wittgenstein, C .D . 
Broad, Frank Ramsey) . Det är den andra generationen Phalénianer som blir den första 
generationen analytiska filosofer i Sverige . Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau ut-
gjorde till en början en tätt sammansvetsad grupp som utkämpade flera strider tillsam-

4 Till saken hör förstås att de flesta sociologerna rekryterats ur de praktiska filosofernas led .
5 Hägerström mest framgångsrika elever, Vilhelm Lundstedt (1882–1955) och Karl Olivecrona 
(1897–1980), återfinns inom rättvetenskapen . Se t .ex . kap 2 i Källström (1986) för en diskussion 
av Lundstedt . Olivecrona diskuteras bl .a . i Nordin (1983:123–126) .
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mans, bl .a . mot Uppsalaskolans Hägerströmska falang . Den interna konkurrensen dem 
emellan skulle under tidig efterkrigstid emellertid bryta upp trojkan (Nordin 2004:66) . 
De blev alla tre professorer: Marc-Wogau blev professor i teoretisk filosofi i Uppsala 
1946 . Hedenius blev professor i praktisk filosofi i Uppsala 1947 . Wedberg kallades till 
den nyinrättade professuren i teoretisk filosofi vid Stockholms högskola 1949 .

Från Phalén fick Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau den s .k . dialektiska metoden 
i arv . De använde sig alla tre av Phaléns dialektiska metod i sina doktoravhandlingar . 
Denna metod består i att blottlägga de motsägelsefulla, eller dialektiska, begrepp som 
filosofer i alla tider har använt sig av i sina arbeten . Det kan röra sig om begrepp såsom 
sanning, tid, kunskap, verklighet, jag, vilja, orsak (Oxenstierna 1938:12–13) . Filosofis-
ka begrepp och teorier har, säger Phalén, ofta uppkommit som ”dialektiska utveckling-
ar av ytterst ur vanligt medvetande hämtade naturliga begrepp […] . Dessa det naturli-
ga föreställningssättet behärskande begrepp, som bildats utan teoretisk avsikt och s .a .s . 
nedärvts med språket, visa sig vid analys innehålla motsatser och kunna därför ge upp-
hov till motsatta tankeutvecklingar, som då trots motsatsen ha en gemensam rot” (Pha-
lén 1951:148) . Orsaken till att begreppen är dialektiska står att finna i att filosofer och 
vetenskapsmän på ett oreflekterat sätt har tagit över begrepp och föreställningar från 
vardagskunskapen . Filosoferna har inte beaktat att dessa begrepp har uppkommit för 
andra ändamål än vetenskapliga . Syftet med Phaléns metod är att ersätta de dialektiska 
begreppen med andra och bättre begrepp . För att ett korrekt och vetenskapligt tänkan-
de ska kunna uppstå måste det naturliga föreställningssättets påverkan på det filosofiska 
medvetandet därför först elimineras . Filosofin måste höja sig över vardagsspråkets fal-
ska idoler . Även om Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau senare övergav uppsalafiloso-
fin och Phaléns dialektiska metod, förblev de övertygade om att det finns en avgörande 
skillnad mellan vetenskaplig och ovetenskaplig filosofi . Begreppet vetenskaplig filosofi 
tjänade i själva verket ofta som en brygga mellan uppsalafilosofin och den tidiga analy-
tiska filosofin i Sverige (jfr Strang 2014:165) .

Nordin har påpekat att det i viss utsträckning är höljt i dunkel varför Hedenius, 
Wedberg och Marc-Wogau övergav uppsalafilosofin till förmån för den analytiska fi-
losofin (Nordin 1983:147) . Originalkällorna på området är fåtaliga . Några hållpunk-
ter i den analytiska filosofins införande i Sverige är dock möjliga att fastställa . Hede-
nius skriver i sin självkarakteristik i Alf Ahlbergs Filosofiskt lexikon från 1951 att han 
vid tiden för sin docentutnämning 1938 starkare kom att påverkas av riktningar utan-
för uppsalafilosofin, ”nämligen den logiska empirismen […] och i än högre grad den 
engelska s .k . Cambridgeskolan” . Det heter också att han frångick ”väsentliga sidor” 
av Phaléns dialektiska metod som han hade använt sig av i sin avhandling (Hedenius 
1951:69) . Enligt Hedenius var det under påverkan från Anders Wedberg som orien-
teringen mot den analytiska filosofin ägde rum . År 1941 publicerade Hedenius Om 
rätt och moral som brukar anses vara det första analytiskt filosofiska verket på svensk 
mark . Denna bok kan tolkas som ett försök att skapa en kontinuitet mellan uppsalafi-
losofin och den internationella analytiska filosofin . Johan Strang (2006:262) har ar-
gumenterat för att Hedenius i Om rätt och moral försöker införa den analytiska filoso-
fin i Sverige genom att förankra den i den inhemska traditionen . Som framgår nedan 



 sociologisk forskning 2015

216

försöker Hedenius i detta arbete omtolka Hägerströms värdenihilism så att den passar 
in i ett analytiskt filosofiskt ramverk . 

Wedberg var den yngste av de tre . Som sådan var han inte lika benägen som He-
denius, påpekar Strang, att konstruera en övergång mellan uppsalafilosofin och den 
analytiska filosofin (Strang 2010:55; jfr Nordin 1983:147) . Wedberg hade inte gjort 
samma omfattande investeringar i uppsalafilosofin som Hedenius och Marc-Wogau . 
I Filosofiskt lexikon skriver han att han redan tidigt var kritisk mot uppsalafilosofin . 
Denna kritik ”förstärktes genom kontakten med de internationella filosofiska rikt-
ningar, som hävdade ett likartat program” (Wedberg 1951:205) . I förordet till sin 
avhandling, Den logiska strukturen hos Boströms filosofi – en studie i klassisk metafysik 
(1937), skriver Wedberg att han ”icke kan göra obetingat anspråk på att vara ’upp-
salafilosof ’ […]” (Wedberg 1937) . Avhandlingen är i högsta grad präglad av Phaléns 
dialektiska metod, men innehåller samtidigt flera referenser till t .ex . Carnap, Ramsey, 
Russell och Moore (Wedberg 1937, Nordin 1983:147; Schiött 2000:38) . I efterhand 
går det att se hur Wedberg här använde sig av ett kulturellt kapital som snart skulle 
vara det enda som tillskrevs ett värde på den svenska filosofins fält . Särskilt betydel-
sefull för Wedbergs anammande av den analytiska filosofin blev hans vistelse i USA 
1939–1943 . Under sin tid i USA studerade han modern logik, vilket skulle få stor be-
tydelse för den svenska filosofins fortsatta utveckling (Nordin 1983:147; Lagerlund 
2003:222; Wedberg 1951:206; Strang 2010:107) .

Sist att anamma den analytiska filosofin var Marc-Wogau . Han var den äldste av 
de tre och var därför djupare förankrad i uppsalafilosofin än vad både Hedenius och 
Wedberg var (Nordin 1983:155) . Hans brytning med uppsalafilosofin var heller ald-
rig lika uppenbar som hos Hedenius och Wedberg (Lagerlund 1999:264; Nordenfelt 
2015:244–245) . Som filosofistudent i 1920-talets Uppsala tog Marc-Wogau starka 
intryck av Phaléns och Hägerströms idéer (Marc-Wogau 1951:121) . I sin självkarak-
teristik i Alf Ahlbergs Filosofiskt lexikon (1951) skriver att han ”Senare […] mottagit 
impulser särskilt från modern engelsk filosofi (speciellt den s .k . Cambridgekretsen) 
och den moderna logiken” (Marc-Wogau 1951:122) . Särskilt viktig för Marc-Wogaus 
orientering bort från uppsalafilosofin blev, vad han efter G . E . Moore har kallat, ”den 
mooreska distinktionen” .6 Det var, säger han, mot slutet av 1930-talet som han på all-
var förstod betydelsen av denna distinktion (Marc-Wogau 1999:272–275) . Med hjälp 
av distinktionen kunde han bryta med den uppsalafilosofiska föreställningen om att 
filosofiska begrepp är dialektiska .7

6  ”Den mooreska distinktionen” förklaras av Marc-Wogau som ”skillnaden mellan vad en term 
konnoterar och en teori om vad termen konnoterar” (Marc-Wogau 1999:272) . Denna tankegång 
ligger även till grund för Hedenius beskrivning av det s .k . ”Hägerströmska-Lundstedtska missta-
get” i Om rätt och moral . 
7 I ett brev till Svante Nordin 1984 skriver Marc-Wogau på ålderns höst att hans intresse för ana-
lytisk filosofi ingalunda innebar ett brott med uppsalafilosofin eller den dialektiska metoden . Se 
Nordenfelt 2015:244 . Jag tror dock att Marc-Wogaus utsaga om sin egen utveckling här måste tas 
med en nypa salt . ”Den mooreska distinktionen” står i ett uppenbart motsatsförhållande till den 
dialektiska metoden . Det är därför svårt att se hur man kan omfatta båda ståndpunkter samtidigt .
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hedenius
Gränsdragningsarbete handlar, som framgått ovan, om att tillskriva den egna gruppens 
intellektuella produkter vissa positiva egenskaper som andra gruppers arbeten anses sak-
na . Syftet är att upprätta en demarkationslinje mellan den egna gruppens legitima verk-
samhet och andra gruppers illegitima aktiviteter . Denna avgränsning kan inte göras en 
gång för alla, utan måste för att vara effektiv ständigt anpassas efter hur omständighe-
terna ser ut . I det följande ska jag illustrera hur Hedenius under tre olika perioder i sin 
karriär på olika sätt drar en gräns mellan vetenskaplig respektive ovetenskaplig filosofi . 
De tre texter som jag behandlar är Om rätt och moral från 1941, Hedenius installations-
föreläsning från 1948 samt artikeln ”De andra filosofierna” från 1973 .

I Om rätt och moral från 1941 går det att skönja en tydlig vilja att avgränsa, vad som 
kunde kallas, ett berusat dionysiskt tänkande från ett nykter apolloniskt . Hedenius  
skriver att filosofiska skolor som Cambridgeskolan, Wienkretsen och uppsalafilosofin 
samtliga representerar ”en och samma tendens: tillnyktringens och den logiska analy-
sens tendens i modern filosofi” (Hedenius 1965:10) . Tillnyktringstendensen består i 
att samtliga dessa skolor vänder sig mot metafysiskt tänkande och anser att  filosofisk 
verksamhet består i logisk analys snarare än i spekulativt system byggande .  Metaforen 
”tillnyktring” är intressant i sammanhanget (jfr Heidegren 2015; Sigurdsson  
2000:153–189) . Tidigare filosofer har, antyder Hedenius, berusat sig med metafysik 
och idealism, men numera avhåller sig vetenskapligt sinnade tänkare alltmer från så-
dana excesser . Ordvalet återkommer även på ett talande sätt i Hedenius karaktäristik 
av Phalén i ”Minnen av Adolf Phalén” från 1980:

Han levde i en miljö, där det akademiska övermodet och självsvåldet alltjämt 
blommade med allt vad det innebar av maktfullkomlighet och professorshög-
färd, så kallat färgstarka personligheter och mer eller mindre affekterade origi-
nal . Ingenting hos honom stämde med detta mönster . Han representerade nå-
got som var på väg, nämligen en besinning och en andlig tillnyktring hos dem 
som med rätt eller orätt anses vara universitetets märkliga män . Det ordinä-
ra hos honom bestod i en yttre anspråkslöshet, en aldrig påträngande hållning 
och ett slags naturlig hederlighet . Han var från början till slut en sober person 
 (Hedenius 1980:194–195) .

Hedenius beskriver Phalén som i det närmaste ett förkroppsligande av den vetenskap-
liga filosofins etos . Phalén är såväl i sin livsföring som i sin filosofi ”en sober person” . 
Nykterheten i livsföringen är precis som den vetenskapliga filosofin något ”som var på 
väg” . Denna utveckling utgör ett brott med såväl metafysisk filosofi som äldre tiders 
akademiska kultur . Staffan Källström har observerat att Phalén som personlighetstyp 
avsevärt skiljde sig från Hägerström (Källström 1986:14; jfr Sigurdsson 2000:72;154–
157) . Hägerström var vare sig i undervisningssituationer eller i sina filosofiska anspråk 
en sober person . Även om han ibland kunde vara skygg, uppträdde han inte sällan som 
en profet i föreläsningssalen eller i umgänget med kollegor . Enligt Hedenius fanns hos 
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Hägerström ”en stor glöd och stora perspektiv på den egna filosofiens betydelse som en 
omvälvning av allt hittillsvarande tänkande och som ett första steg till mänsklighetens 
befrielse från allsköns metafysik och vidskepelse” (Hedenius 1980:198) . Detta var an-
språk och manér som Phalén hade svårt att godta (Hedenius 1980:202) .

Det är symptomatiskt för Hedenius förkärlek för måttfullhet i filosofiska frågor 
(och hans bakgrund i Phalénlägret) att han presenterar en mer sober och teknisk ver-
sion av Hägerströms värdenihilism . Hedenius gör i Om rätt och moral från början 
klart att värdenihilismen i hans tolkning ska ”isoleras från andra tankegångar hos 
Hägerström, vilka jag icke tror på […]” (Hedenius 1965:13) . Typiska uppsalafiloso-
fiska tankegångar som att rättigheter och plikter är dialektiska begrepp som har sitt 
ursprung i ”det naturliga medvetandet” får stryka på foten . Det innebär, som Svante 
Nordin har påpekat, att Hedenius väsentligt tonar ner Hägerströms vidlyftiga pro-
gram . Värdenihilismen kan inte lindra klassmotsättningar eller bidra till fred mellan 
stater, såsom Hägerström och hans adepter hade trott (jfr Hägerström 2010:76–77) . 
Den presenteras istället som ett stycke analytisk filosofi som enbart behandlar vär-
deomdömens rätta tolkning (Nordin 1983:151) . På detta sätt begränsas värdenihi-
lismens inflytande till den akademiska filosofins domäner . Hedenius version av vär-
denihilismen passar bättre med synen på filosofen som en fackman, som tar sig an 
avgränsade frågor som framförallt har inomvetenskaplig relevans . Den är en avgräns-
ning av den professionella filosofin mot bredare kulturella angelägenheter . ”Den mo-
derne filosofens inställning till sin forskning [kännetecknas] inte så mycket av exten-
siva studier som av intensivt logiskt precisionsarbete”, skriver Hedenius i ett annat 
sammanhang vid slutet av 1940-talet (Hedenius 1949:380) . Det är här fråga om en 
apollinisk nedtoning av filosofins anspråk . 

Hedenius tilltro till den andliga nykterhetens ideal är tydlig även i bokens tredje 
kapitel, ”Intellektualismens moral” . Hedenius tar här avstånd från, vad han kallar, 
”högre kunskapsteorier” .8 Med det avses läror som inte i första hand anser sig vara 
sanna i en vanlig vardaglig mening, utan i ett ”högre” avseende . Dessa åskådningar la-
borerar med ett eget sanningsbegrepp som hindrar dem från att bli vederlagda av erfa-
renheten . Nazism och marxism kan enligt detta synsätt göra anspråk på att vara sanna 
i det avseendet att de står i samklang med den tyska nationalanden eller är befordrade 
av den historiska utvecklingen, alldeles oavsett om de är falska i en vanlig empirisk 
mening . Laborerandet med högre kunskapsteorier härstammar, säger Hedenius, ”från 
ett för marxismen och nazismen gemensamt stamträd, den romantiska historiefiloso-
fien” (Hedenius 1965:127) . I synnerhet Hegel utnämns till boven i dramat . Hedenius 
ansluter här till en i samtiden vanlig tankegång . Enligt denna ska ursprunget till tota-
litära läror som nazism och kommunism sökas i den tyska post-kantianska filosofin . 
Bertrand Russell, Karl Popper och Isaiah Berlin framförde ofta denna anklagelse gen-

8 När jag diskuterar Om rätt och moral kan det förefalla som att jag frångår min princip för urval 
av texter . Så är inte fallet . Om rätt och moral är ett förhållandevis lättillgängligt verk som vänder 
sig till en större allmänhet . De flesta texterna i boken hade tidigare publicerats i den socialdemo-
kratiska tidskriften Tiden .
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temot Hegel och den tyska idealismen (jfr Akehurst 2010) . Det innebär att den kon-
tinentala filosofin inte bara är onykter och dionysisk, utan också potentiellt politiskt 
farlig . Det finns, med andra ord, flera goda skäl att hålla sig borta från ”de andra fi-
losofierna”, som Hedenius senare skulle komma att kalla dem .

Hedenius inleder sin installationsföreläsning från 1948 med ett frontalangrepp på 
tre olika typer av filosofiska riktningar: marxism-leninism, neothomism och exis-
tentialism . Samtliga dessa tre har, säger Hedenius, sitt upphov i en yttre påverkan 
”som ofta utövas på filosofien från intressen av icke vetenskaplig natur” (Hedenius 
1972:17) . I de två förstnämnda fallen består denna påverkan i att filosofierna i fråga 
bärs upp av organisationer förutan vilka de inte skulle kunna existera: det sovjetiska 
kommunistpartiet respektive katolska kyrkan . Inga avvikelser från en av ledningen 
uppdragen linje accepteras i dessa organisationer, utan bestraffas tvärtom hårt . Om 
förnuftet självt fick fälla avgörandet skulle dessa båda läror, menar Hedenius, snart 
falla som korthus . Med hans egna ord: ”[O]m förhållandena överallt medgåve full 
frihet åt filosofien, så skulle troligen den filosofiska tradition, som nu framstår som 
den mest vetenskapliga, bli den enda härskande” (Hedenius 1972:17) . Hedenius när-
mar sig här ett närmast teleologiskt tankesätt . Förnuftet befinner sig på frammarsch 
i historien, men hålls för tillfället tillbaka av sinistra sociala krafter . På samma sätt 
som kemin sedan länge har lyckats skilja sig från alkemin och astronomin från astro-
login, drömmer Hedenius om filosofins snara befrielse från thomism och marxism: 
”Åtminstone kan vi vara säkra på, att närhelst forskningens frihet blir en verklighet 
vid alla Europas universitet, så måste en steril och antikvarisk astrologi, sådan som 
thomismen, dö bort från den lärda världen, på samma gång som marxismens mögliga 
teckentydarkonst” (Hedenius 1972:20) . Här finns inte bara en beskrivning av saker-
nas tillstånd, utan också en vision om hur saker och ting bör förändras .

När det gäller existentialismen står denna under inflytande av ett annat slags makt: 
”… människornas, som det förefaller, djupt rotade begär efter andra och känslomäs-
sigt mera stimulerande bilder av verkligheten än dem som vetenskapen ger” (He-
denius 1972:19) . Hedenius ser även existentialismen som ett slags krisfenomen ska-
pat av ”kris-och krigsmärkta filosofiprofessorer i Tyskland och Frankrike” (Hedenius 
1972:19) . Ingen av dessa tre ovan nämnda filosofiska läror är således förnuftsbasera-
de, utan har sitt upphov i utomvetenskapliga förhållanden . Deras tillkomst och fort-
varo kan restlöst förklaras utifrån sociala och psykologiska förhållanden (jfr Bengts-
son 1991:191–193) . Den vetenskapliga filosofin har däremot sin grund, menar Hede-
nius, i ”den västerländska människans sanningskrav” och i en långt driven filosofisk 
metodik (Hedenius 1972:33) . Sanningskravet tillhör ”i högre grad än någon politisk 
eller religiös dogmatik själva livsnerven i vår kulturtradition” (Hedenius 1972:33) .

Hedenius gör två olika avgränsningar: Mot marxism-leninismen och thomismen 
invänder han att detta är dogmatiska läror som bara existerar på grund av att de har en 
starkt organisatorisk bas . Någon sådan anmärkning är inte möjlig gentemot existenti-
alismen . Här invänds istället att denna lära är irrationell och har sitt upphov i psyko-
logiska behov . I och med att den icke-vetenskapliga filosofin drivs av sociala och psy-
kologiska intressen innebär det en överloppsgärning att argumentera mot den . Frågan 
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om dessa lärors sanning eller falskhet uppkommer överhuvudtaget inte (Jfr Nordin 
1983:209–210) . Filosofier som thomism och marxism-leninism kan upplösas bara ge-
nom att deras organisatoriska bas försvinner . Existentialismen kommer å sin sida att 
upplösas så snart ”man en gång har lärt sig att förstå, varför det är omöjligt att i en 
och samma intellektuella produkt tillfredsställa både logikens fordringar och männis-
kans irrationella begär efter svar på de eviga frågorna […]” (Hedenius 1972:20) . Den-
na beskrivning av de tre ovetenskapliga filosofierna skulle sedan ständigt återkomma 
under efterkrigstiden och så småningom gå över i distinktionen mellan analytisk och 
kontinental filosofi (Heidegren 2015; Bengtsson 1991:192–193) . Motsättningen mel-
lan å ena sidan den vetenskapliga och förnuftsbaserade filosofin och den ovetenskap-
liga och irrationella å den andra hade nu etablerats .

Den ovetenskapliga filosofin skulle så småningom även utökas med fler förkätt-
rade författare . I artikeln ”De andra filosofierna”, som ursprungligen var publicerad 
i Upsala Nya tidning 1973, går Hedenius till angrepp på bl .a . Foucault . En sågning i 
Dagens Nyheter (11/7 1973) av Foucaults Vansinnets historia hade vunnit Hedenius 
gillande . Recensenten Lars Gyllensten gick hårt åt Foucault . Vansinnets historia be-
skrevs bl .a . som ”en sjudande svada, där den ena tanken knoppar av sig och ger den 
ena telningen efter den andra utan andra sammanhang än idéflyktens” (Citat efter 
Hedenius 1977:32) . Hedenius vill för egen del bara tillägga att det finns en väsentlig 
skillnad mellan detta slags filosofi och ”den filosofi som går under namnen ’analy-
tisk filosofi’ eller ’logisk positivism’ eller ’vetenskaplig filosofi’” (Hedenius 1977:33) . 
Denna typ av filosofi håller sig nära erfarenhetsvetenskapernas arbetssätt och har 
också utarbetat specifikt filosofiska metoder . Den ovetenskapliga filosofin består nu 
inte längre bara av marxism-leninism, nythomism och existentialism:

Sådana tänkesätt som Foucault representerar – och dit hör inte bara struktu-
ralismer utan också existentialismer och nymarxismer och svammelteologier 
och åtskilliga andra – kan vi kalla ”de andra filosofierna”, eftersom det vore 
för  långsläpigt med benämningen ”de högtravande fikonspråkens filosofier” 
 (Hedenius 1977:33) .

I artikeln försöker Hedenius, precis som i installationsföreläsningen, sammankoppla 
”de andra filosofierna” med pseudovetenskapliga läror och fenomen . Han menar att 
det knappast finns någon anledning att försöka sammanföra eller syntetisera de båda 
typerna av filosofi . Det vore i själva verket, säger han, som att försöka ”inordna de pa-
rapsykologiska eller spiritualistiska rönen i fysikens världsbild” (Hedenius 1977:36) . 
Här är det naturligtvis den analytiska filosofin som representerar fysiken och Fou-
cault m .fl . som representerar parapsykologin . Analogin ger vid handen att ”de andra 
filosofierna” lika litet förtjänar ett seriöst studium som spiritualism etc . När ”de andra 
filosofierna” synas i sömmarna av analytiska filosofer, visar det sig att innehållet ”är 
underligt magert, väl mest trivialiteter, som man inte behöver kunna något av fikon-
språken för att utsäga, och för övrigt lösliga, oklara eller overifierbara påståenden, om 
inte rent av absurditeter och nonsens” (Hedenius 1977:34) .
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På samma sätt som i installationsföreläsningen försöker Hedenius här upprätta en 
demarkationslinje mellan två typer av filosofisk verksamhet: å ena sidan en filosofi 
som arbetar efter en vetenskaplig metod och å andra sidan en filosofi som inte förtjä-
nar att tas på allvar . I artikeln ”De andra filosofierna” finns emellertid inget uttalat 
försök att förklara motståndarsidans positioner utifrån sociologiska eller psykologiska 
förhållanden . Istället framhäver Hedenius med större emfas än tidigare att ”de andra 
filosofierna” är obegripliga, ”de högtravande fikonspråkens filosofier” . Det går alltså 
här att notera en viss förskjutning mellan de två publikationerna i Hedenius syn på 
den ovetenskapliga filosofin: I installationsföreläsningen menar Hedenius att det inte 
finns någon anledning att pröva marxism-leninismens, nythomismens och existenti-
alismens sanningsvärde emedan dessa är styrda av utomvetenskapliga intressen . Den 
vetenskapliga filosofin har en egenskap som de tre förkättrade lärorna saknar: autono-
mi . I ”De andra filosofierna” anser Hedenius att den kontinentala filosofins sanning 
eller falskhet inte går att pröva eftersom en sådan undersökning förutsätter att lärorna 
är begripliga . Här är det egenskapen att vara begriplig som avgränsar den vetenskap-
liga filosofin från andra filosofiska läror .

Varför ändrar Hedenius sitt sätt att avgränsa vetenskaplig från ovetenskaplig filosofi?9 
Under 1960- och 70-talet kom den s .k . västmarxismen att inta en stark ställning på uni-
versitet och i kulturlivet i västvärlden . Det gick nu inte att avfärda marxismen som helt 
och hållet beroende av en stark organisatorisk bas . Det var förmodligen också svårt att 
identifiera starka organisatoriska baser för t .ex . strukturalism, hermeneutik och feno-
menologi . De ovetenskapliga filosofierna framstod antagligen som mindre heteronoma 
1973 än vad den var 1948 . I den utsträckning existentialismen levde kvar kunde den 
heller inte gärna betraktas som ett krisfenomen relaterat till andra världskrigets fasor . 
Hedenius fick helt enkelt lov att använda sig av ett annat sätt att avgränsa den veten-
skapliga filosofin från dessa . Uppfattningen att icke-analytisk filosofi är grumlig höll 
Hedenius fast vid till slutet av sitt liv . I artikeln ”Om den praktiska filosofien i Stock-
holm” från 1980 skriver han apropå ”modern filosofi på kontinenten” på karaktäristiskt 
vis: ”Vid ett ingående studium av dylikt dravel uppkommer alltid följande fenomen . 
Det är som om någon lyfte av huvudskålen på mig och stjälpte ut sand på min nakna 
och för sådan behandling oändligt sårbara hjärna” (Hedenius 1980:441–442) .

9 I förordet till Om människans moraliska villkor (1972), där Hedenius installationsföreläsning 
finns omtryckt, skriver han: ”Min optimistiska tro, att det skulle uppkomma normal vetenskaplig 
enighet och oenighet bland filosoferna, bara vi blev av med sådana moment som thomismen, marx-
ismen och existensialismen [sic], har jag visserligen inte övergivit, men min optimism har sjunkit 
ett par grader” (Hedenius 1972:7–8) . Det är svårt att veta exakt vad som har fått Hedenius opti-
mism att svalna . Det är värt att notera att Hedenius här talar om ”normal vetenskaplig enighet och 
oenighet” . Den icke-analytiska filosofin betraktas, som noterats ovan, i princip som inkommensu-
rabel med analytisk filosofi . Den är av ett helt annat slag .
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Wedberg
”Det mesta som Wedberg skrev och gjorde”, skriver Jonas Schiött, ”är direkt eller indi-
rekt relaterat till ambitionen att omdefiniera filosofiämnets verksamhetsområde och slå 
fast vilka uppgifter som det är lämpligt för filosofer att ägna sig åt” (Schiött 2000:51) . 
Hos Wedberg finns, precis som hos Hedenius, en klart uttalad vilja att dra en gräns 
mellan ett vetenskapligt tänkande och ”spekulativ filosofi” . Gränsdragningsarbete är en 
viktig beståndsdel i Wedbergs såväl populära som vetenskapliga produktion . 

Redan tidigt i karriären markerade Wedberg mot, vad han uppfattade, vara oveten-
skapligt tänkande . I den s .k . bohmanska saken hade filosofen Svante Bohmans avhand-
ling Esaias Tegnérs tänkesätt och idéer (1933) angripits av bl .a . litteraturprofessorn Fred-
rik Böök .10 Bööks filosofiska preferenser fanns hos de s .k . diktarfilosoferna (t .ex . Pascal, 
Goethe, Nietzsche) snarare än hos filosofer som presenterar ”logiska spetsfundigheter” 
(Hedenius och Wedberg 1934) . Han fann därför såväl Bomans avhandling som upp-
salafilosofin som helhet barbarisk och själlös . I ett genmäle i Svenska Dagbladet från 
1934, ”Försvar för ’uppsalafilosofien’ . Ett inlägg mot professor Bööks artiklar”, vidgår 
Wedberg och Hedenius att Bohmans avhandling ”i vissa stycken ger ett barbariskt in-
tryck” (Hedenius och Wedberg 1934) .11 Uppsalafilosofin är emellertid inte, understry-
ker de, en enhetlig skola med en gemensam uppsättning åsikter . Gemensamt är bara 
intresset för begreppsanalys . De vänder sig med kraft mot Bööks uppfattning om filo-
sofin som en bred kulturell angelägenhet: ”Den moderna uppsaliensiska filosofien vill 
vara vetenskap och endast vetenskap . Det enda värde filosofen som vetenskapsman kan 
ta hänsyn till är sanningen” (Hedenius och Wedberg 1934) . De båda unga filosoferna 
är märkbart irriterade över att en konservativ litteraturvetare försöker föreskriva vad för 
slags tänkande den akademiska filosofin bör ägna sig åt . Böök saknar, menar de, helt 
domsrätt inom filosofin: ”… övermodet och okunnigheten inför filosofien frånkänner 
den lärde litteraturhistorikern all rätt att yttra sig om avhandlingens eventuella förtjäns-
ter inom filosofien” (Hedenius och Wedberg 1934) . Man kunde sammanfatta saken så 
här: Det är inte Bööks sak att kritisera Bohmans avhandling, utan Hedenius och Wed-
bergs (jfr Källström 1986:200) . Det är bara en viss typ av argument som ska anföras . 
Som Jonas Schiött har påpekat skulle de båda filosofernas vilja att försvara uppsalafilo-
sofin snart falna . Projektet att skilja mellan vetenskaplig och ovetenskaplig filosofi skul-
le dock aldrig, som redan framgått ovan, ges upp (Schiött 2000:62) .

10 Se kap 3, ”Uppsalafilosofin, Esaias Tegnér och värdenihilismens kritiker”, i Källström (1986) 
för en ingående analys av den bohmanska saken . Se även Nordin 1898:64–73 och Nordin 2004: 
69–71 .
11 Bohman doktorerade för Hägerström och tillhörde följaktligen den Hägerströmska falangen 
av uppsalafilosofin . Hägerströmianerna och Phalénianerna befann sig vid denna tid i en strid om 
tillsättningen av professuren i teoretisk filosofi efter Phalén, som dog 1931 . Det fanns därför ingen 
anledning för Hedenius och Wedberg att komma till Bohmans räddning . Som Phalénianer var de 
i själva verket inbegripna i ett tvåfrontskrig: mot Hägerströmfalangen å ena sida och Böök och an-
dra kritiker av uppsalafilosofin å den andra . Hedenius skulle senare även komma att kritisera Böök 
för hans nazistiska böjelser i Om rätt och moral .



223

 Upplysning och gränsdragning 

I artikeln får även juristen Vilhelm Lundstedt sig en känga . ”Den s .k . uppsalafilo-
sofien har”, skriver de, ”visserligen ej förskonats från karikerande eftersägare, som ej 
själva arbetat med filosofiska undersökningar” (Hedenius och Wedberg 1934) . Den-
na anmärkning väckte ont blod i det Hägerströmska lägret och tvingade mästaren 
själv ut i försvar för sin adept . Wedberg och Hedenius markerar således inte bara mot 
spekulativ filosofi, utan även mot icke-filosofer som försöker bryta in på filosofisk 
mark . Det pågår ett tydligt gränsdragningsarbete mot andra typer av intellektuella, 
som kan tänkas uppträda med filosofiska pretentioner . Om vilka intellektuella som 
helst kan gälla som filosofer, undergräver det naturligtvis de egna anspråken på epis-
temisk auktoritet på filosofins område . Gränsdragningsarbetet är märkbart även när 
Wedberg är mer positivt inställd till ett arbete . 1949 recenserade han sociologen Gös-
ta Carlssons avhandling Dimensions of behaviour. A study in the logic of psychology and 
sociology i Nordisk psykologi . I avhandlingen företräds ett naturvetenskapligt inspire-
rat vetenskapsideal med förebilder i anglosaxisk filosofi och beteendevetenskap . Även 
om Carlsson och Wedberg delar samma syn på vetenskap och filosofi, understryker 
Wedberg att avhandlingsförfattaren ”[i] fråga om logisk precision [inte når] upp till 
den nivå, som man finner i den moderna, av den moderna logiken befruktade diskus-
sionen” (Wedberg 1949:115) . Avhandlingen kan följaktligen inte tävla med filosofis-
ka arbeten som behandlar samma slags frågor . Mot den spekulativa filosofin i Bööks 
tappning invänds att den är ovetenskaplig . Mot vetenskaplig filosofi i icke- filosofisk 
tappning invänds att den inte är tillräckligt sofistikerad . Syftet är i båda fallen det-
samma: Att se till att de analytiska filosoferna upprätthåller den epistemiska aukto-
riteten över sitt territorium . Man skulle nästan kunna tala om en filosofisk incident-
beredskap . Filosofen är en fackman som suveränt styr över sitt område .

Vintern 1947 skrev Wedberg två artiklar om Jean-Paul Sartre i Dagens Nyheter, 
”Sartre och ’existentialismen’” och ”Sartre – den förvirrade” . I den första artikeln 
ger Wedberg en kortfattad, men knappast rättvis, redogörelse för Sartres tänkande . 
Huvudtemat för Sartres existentialism är, säger Wedberg, människans ”övergivenhet, 
ångest och hopplöshet” (Wedberg 1947) . Denna ångest kan bara momentant förlösas 
genom ett engagerande handlande . Presentation avslutas med orden: ”Att ge en kritik 
av denna tankevirvel torde vara onödigt” (Wedberg 1947) . I artikeln möter samma 
nonchalanta avfärdanden som hos Hedenius . Det är aldrig fråga om att försöka ved-
erlägga Sartre . Det finns inga sanningsanspråk eller beskrivningar i hans filosofi som 
kan tas på allvar . Istället presentar Wedberg, precis som Hedenius, förklaringar till 
varför ett irrationellt tänkande av Sartres slag överhuvudtaget har kunnat uppkom-
ma . Ångesttemat hos Sartre har sin grund, menar Wedberg, i en individuell neuros . 
Denna neuros delas samtidigt av miljontals människor ”i dagens marterade Europa” 
(Wedberg 1947) . ”Jag tror att Sartre ganska väl tolkar dagen-efter-stämningen inom 
så kallade intellektuella kretsar både inom de förut ockuperade och de nu besegrade 
folken” (Wedberg 1947) . Sartres filosofi ska alltså tolkas som ett slags sublimering av 
den ångest och hopplöshet som människor i krigsslutets Europa led av . I citatet kan 
man förmodligen också skönja ett visst avståndstagande från ”så kallade intellektuella 
kretsar” . Dessa intellektuellas ältande diskussioner är någonting annat än vetenskaps-
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männens klara resonemang . En indikation på Wedbergs ogillande av dessa kretsar 
finner man i tredje delen av Wedbergs Filosofins historia . Wedberg skriver här följande 
om de s .k . transcendentalfilosoferna (Hegel, Fichte och Schelling): ”Liksom i våra dar 
t .ex . psykoanalysen, marxismen och existentialismen var de transcendentalfilosofiska 
systemen något som man kunde lära sig genom att lära sig en jargong och med vars 
hjälp man kunde ge djupsinniga kommentarer till det mesta” (Wedberg 2004:14) .

Sartres filosofi är till sist, säger Wedberg, ”framförallt ett vittnesbörd om hur djupt 
den anda av vilken nazismen var en legitim frukt alltjämt är rotad i Europas medve-
tande” (Wedberg 1947) . Johan Östling har uppmärksammat att Wedberg här i ett 
misskrediterande syfte försöker dra in Sartre i en nazistisk associationssfär (Östling 
2008:150–151) . Även om det är välkänt att Sartre var socialist och motståndsman är 
hans filosofi, menade Wedberg, komprometterad bara av det faktum att den lutar 
sig mot suspekta kontinentala filosofiska traditoner . ”[A]tt Sartre är antinazist”, skri-
ver Wedberg ”ter sig som en ganska oväsentlig skillnad” (Wedberg 1947; jfr Nordin 
1983:185) . Östling benämner detta fenomen ”sekundär stigmatisering” . Med detta 
avses en indirekt stigmatisering som drabbade människor som trots att de var anti-
nazister ansågs vara anhängare av tankar och ideal som kunde förknippas med nazis-
men . Det var inget ovanligt fenomen under såväl andra världskriget som under tidig 
efterkrigstid . Som har framgått ovan ägnade sig även Hedenius åt sekundär stigma-
tisering av ”de andra filosofierna” . Den kontinentala filosofin bar, menade man, på 
ett farligt dionysiskt arv, den tyska idealismen, som lätt kunde slå över i våldsdyrkan 
och totalitarism . Den sekundära stigmatiseringen tjänar i detta sammanhang som en 
avgränsning mellan å ena sidan en upplysningsorienterad och legitim filosofisk verk-
samhet och en illegitim och suspekt å den andra . Det är naturligtvis i grunden även 
en fråga om en uteslutningsstrategi .

I den andra artikeln, ”Sartre – den förvirrade”, svarar Wedberg på kritik som han 
fått av Karl Vennberg . Vennberg hade efterlyst kritik av Sartres ståndpunkter . Wed-
berg lovar att efterkomma detta önskemål (Wedberg 1947b) . Så mycket kritik blir det 
dock inte fråga om, som Jan Bengtsson har påpekat (Bengtsson 1991:187–189) . Istäl-
let fortsätter Wedberg med samma psykologiserande läsning av Sartre: ”I själva verket 
lämnar hans litterära arbeten knappast några tvivel om att sexuella upplevelser mås-
te ha spelat en dominerande roll för utvecklingen av hans livssyn” (Wedberg 1947b) . 
Wedbergs behandling av Sartre kan kontrasteras mot hur han i en DN-artikel från 
1948 diskuterar Bertrand Russell . Artikeln bär den talande titeln: ”Bertrand Russell 
– vår tids störste filosof” .12 Wedberg uttrycker beundran för Russells insatser på ”den 
rena vetenskapens område”, dvs . den matematiska logikens (Wedberg 1948a) . Russell 
har, säger Wedberg, i högsta grad bidragit till att ”modern filosofi allt mer och mer 
avlägsnat sig från teologins, poesins och önskedrömmarnas värld och närmat sig den 

12 Det är inte säkert att rubrikvalet är Wedbergs, men den är helt och hållet i överensstämmelse 
med innehållet i artikeln . I samband med att Bertrand Russell fick nobelpriset i litteratur 1950 pu-
blicerades ännu en artikel om Russell av Wedberg i DN 11 november 1950 . Innehållet är ungefär-
ligen detsamma som i den första .
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sakliga vetenskapens […]” (Wedberg 1948a) . Wedberg menar att Russell griper sig an 
filosofiska problem på samma metodiska sätt som fysiker behandlar ett specialpro-
blem inom sitt område: ”Russell fordrar av filosofin samma logiska klarhet, samma 
medvetande om påståendenas sannolikhetsgrad och samma hänsyntagande till fakta” 
(Wedberg 1948a) . Förgäves letar man efter sexuella upplevelser och neuroser som för-
klaringar till Russells ställningstaganden .

I en kritisk recension av Arnold Ljungdals Marxismens världsbild i Dagens Nyheter 
i januari 1948 går Wedberg till angrepp mot marxismen . Wedberg hävdar att marx-
ismen som filosofi betraktad är lika död som den tyska romantiska filosofi som den 
en gång sprungit ur: ”Marxismens filosofi har delat samma öde som hela den tyska 
romantiska filosofin: vetenskapligt är den idag lika stendöd som Schellings naturfilo-
sofi eller Hegels logik” (Wedberg 1948b) . Enligt Wedberg har tiden således ohjälpligt 
sprungit förbi vissa tanketraditioner . ”På en modern människa” kan sådant tänkande 
nu bara göra ett groteskt intryck (Wedberg 1948b) . Det metafysiska utanpåverket be-
hövs i själva verket inte, menar han, om syftet bara är att argumentera för ”införan-
det av en art av socialism” (Wedberg 1948b) . Samma avståndstagande från marxis-
men återkommer i en nedgörande recension av den svenska översättningen av Herbert 
Marcuses Den endimensionella människan i Dagens Nyheter 1969 . ”Marcuses tänkan-
de är oändligt avlägset från rationellt politiskt tänkande”, skriver Wedberg (Wedberg 
1969) .

I en tidningsartikel i Göteborgsposten från 1951, ”Filosofer och filosofskolor”, kon-
staterar Wedberg att ”Ingen av Sveriges nu verksamma filosofiprofessorer är någon 
spekulativ filosof” (Wedberg 1951a) . Även om Wedberg såg stora förtjänster med de 
olika vetenskapliga filosofiska skolornas insatser, i synnerhet deras ”patos mot non-
sens”, var han noga att inte inordna sig själv i någon av dem (Wedberg 1953) . I arti-
keln heter det även att ”han [Wedberg] vill tro att han numera är obunden i förhål-
lande till skolorna” (Wedberg 1951a) . (Med skolorna avses Cambridgeskolan, Wien-
kretsen och uppsalafilosofin) .13 I Filosofiskt lexikon, från samma år, skriver han om sig 
själv att ”W[edberg] har ingen allmän filosofisk tro utom den, att det i filosofien li-
kaväl som i annat tänkande lönar sig att vara logiskt pedant (Wedberg1951b)” . Denna 
uppfattning kommer till uttryck även i ett yttrande över filosofen Gerard Radnitzkys 
avhandling i vetenskapsteori Contemporary Schools of Metascience (1968) .14 Radnitz-
kys avhandling bröt i hög grad mot den rådande analytiskt filosofiska ortodoxin i Sve-
rige . Wedbergs vän Ivar Segelberg, professor i filosofi i Göteborg, hade argumenterat 
för ett lågt betyg på avhandlingen . Han hade också engagerat Wedberg för sin sak . 
Radnitzky menade att han blivit orättvist behandlad av det filosofiska etablissemang-
et i Sverige som bara var inlästa på en viss typ av filosofi, den analytiska, och upphöj-
de denna till norm för bedömning av all annan filosofi (Radnitzky 1968) . Wedbergs 
svar är symptomatiskt: ”Den måttstock, som jag liksom Segelberg använt vid bedöm-
ningen av Radnitzkys avhandling, är inte hämtad från någon filosofisk ’skola’, utan 

13 Ordet ”numera” syftar på att Wedberg tidigare tillhörde uppsalafilosofin .
14 En längre diskussion av kontroveresen kring Radnitzkys avhandling finns i Nordin (2008:158 ff) .
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den är den måttstock, som f .n . allmänt brukas i Sverige vid bedömningen av veten-
skapliga specimina” (Wedberg 1968) . Jan Bengtsson har påpekat att den ”måttstock” 
som Wedberg talar om i alla relevanta avseenden har etablerats av de analytiska filo-
soferna själva (Bengtsson 1991:232) . Den är, skulle man kunna tillägga, resultatet av 
ett enträget offentligt gränsdragningsarbete som brännmärker en viss typ av filosofi 
som spekulativ och ovetenskaplig . 

Wedberg avgränsar vetenskaplig filosofi från icke-vetenskaplig filosofi på olika 
sätt . Bilden framträder av den vetenskapliga filosofin som ett autonomt fält som 
inte står i beröring med breda kulturella angelägenheter eller metafysiskt och ir-
rationellt tänkande . Filosofin är ett ämne för fackmän . Inga andra akademiker, 
vare sig de har gott eller ont uppsåt, bör lägga sig i filosofernas förehavanden . De 
måttstockar för bedömning som analytiska filosofer använder är förankrade i för-
nuftet och befinner sig i harmoni med modern naturvetenskap . Ingenstans antyds 
att denna bild av den svenska analytiska filosofin har skapats genom, vad Gunnar 
 Oxienstierna brukade kalla, ”filopolitik”, dvs . filosofipolitik (Nordin 2004:59) . 
Wedbergs oförmåga att inse att han, i en vidare mening, trots allt tillhörde en skol-
bildning vittnar också om en ovilja att reflektera över den egna verksamheten uti-
från sociologiska utgångspunkter .

Marc-Wogau
Att arbeta med kontraster är ett vanligt litterärt tillvägagångssätt . En romanfigur 
framträder på ett tydligare sätt om han eller hon kontrasteras mot en annan person i 
berättelsen . Som läsare lär vi känna Holmes bättre, säger Gieryn, genom att han kon-
trasteras mot sin antipod Watson (Gieryn 1983:791) . Intellektuella som vill höja sin 
status i allmänhetens eller anslagsgivares ögon arbetar på ett liknande sätt: Man be-
rättar vem man inte är . Denna strategiska ansats är tydlig i Marc-Wogaus populära 
introduktionsbok Att studera filosofi (1961) . I förordet slås det fast att den kanske vik-
tigaste uppgiften för boken är ”att allvarligt varna för filosofiskt tänkande som enligt 
mitt sätt att se befinner sig på avvägar” (Marc-Wogau 1961) .15 I det första kapitlet, 
”Ovetenskaplig filosofi”, behandlas marxism-leninismen, nythomismen och existen-
tialismen . Det är således fråga om samma triumvirat som hos Hedenius . Dessa tre in-
riktningar tjänar som en negativ kontrast till den analytiska filosofin som behandlas 
i det påföljande kapitlet, ”Om analytisk filosofi” . Tanken med detta upplägg är, säger 
Marc-Wogau, att det för ”avgränsningen av den egna ståndpunkten [är] angeläget att 
först framhålla hur filosofin inte bör studeras” (Marc-Wogau 1961:1) . Ur pedagogisk 
synvinkel kan man tycka att detta är en omständlig och förfelad strategi: Varför inte 
gå direkt till det egentliga ärendet, att visa hur filosofi bör studeras? Anledningen tor-
de vara att kontrasten till den ovetenskapliga filosofin i så fall inte skulle framträda på 

15 Det bör noteras att Marc-Wogau i förordet till den femte delen av antologin Filosofin genom ti-
derna är mer försonligt inställd till den kontinentala filosofin . Det utrymme som bereds kontinen-
tala tänkare är, som Svante Nordin har påpekat, dock snålt (Nordin 1983:176–177) .
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samma tydliga sätt . Poängen att man själv tillhör en rörelse som ensam kan göra an-
språk på att vara vetenskaplig och förnuftbaserad riskerar att gå förlorad .

Marc-Wogau presenterar uteslutande externa förklaringar till marxismen, thomis-
men och existentialismens framgångar . De tre underrubrikerna till avsnitten i kapit-
let lyder ”I politikens våld . Filosofin i Sovjetryssland”, ”I religionens tjänst . Nytho-
mismen” respektive ”I världskrigens kölvatten . Existentialismen” . Filosofin i Sovjet är 
helt i händerna på kommunistpartiet som bestämmer vilka tankar som är förbjudna 
och tillåtna . Den viktigaste uppgiften för filosofin i Sovjet är att ”fostra rättrogna 
marxistiska soldater i den ideologiska kampen” (Marc-Wogau 1961:7) . Nythomis-
men är den katolska kyrkans anbefallda lära . Inom den katolska kyrkan är det påven 
och inte partiet som föreskriver vad som ska tänkas i filosofiska frågor . I övrigt  ”ligger 
[det] nära till hands att jämföra de nythomistiska filosofernas ställning med de filo-
sofiska arbetarnas i Sovjetryssland” (Marc-Wogau 1961:8–9) . Utan kyrkans organi-
satoriska stöd skulle thomismen knappast ha kunnat överleva på egen hand, menar 
Marc- Wogau (Marc-Wogau 1961:14) . Existentialismens framgångar ska, enligt nu-
mera känt mönster, sökas i ”den stämning av hopplöshet och meningslöshet, av ång-
est och osäkerhet inför framtiden, som ungdomen upplevde efter första världskriget i 
Tyskland och under andra världskriget i Frankrike” (Marc-Wogau 1961:16) .16 Även 
i läroboken  Filosofiska diskussioner från 1955 markerade Marc-Wogau mot existentia-
lismen . Den beskrivs som en ”filosofisk moderiktning” som har haft litterär snarare 
än filosofisk betydelse (Marc-Wogau 1967:224) Existentialismen är ”fientligt inställd 
till allt vad förnuft och logisk argumentering heter och […] vädjar [istället] till käns-
lan och stämningen .” (Marc-Wogau 1967:224) . 

När det gäller beskrivningen av den ovetenskapliga filosofin lutar sig Marc-Wogau 
i Att studera filosofi helt och hållet mot Hedenius installationsföreläsning från 1948 . 
Precis som Hedenius upphör de externa förklaringarna när han övergår till att dis-
kutera sådan typ av tänkande som han själv uppskattar . I kapitlet ”Om analytisk fi-
losofi” diskuterar Marc-Wogau Uppsalaskolan, Cambridgeskolan, Wienkretsens och 
Oxfordskolans olika bidrag till, vad han menar vara, den analytiska filosofin . Det 
utmärkande för dem alla, trots sina inbördes olikheter, är ”strävan efter klarhet, en 
fast föresats att komma underfund med sin egen metod och underkasta sina utgångs-
punkter en ständigt förnyad kritik” (Marc-Wogau 1961:40) . I sin installationsföreläs-
ning från 1949, ”Uppsalafilosofin och den logiska empirismen”, hade Marc-Wogau 
redan anmärkt att uppsalafilosofin och den logiska empirismen hade flera gemen-
samma beröringspunkter . Dessa bestod i kritiken av idealismen och metafysiken samt 
i värdenihilismen och i betonandet av att filosofisk verksamhet består i begreppsana-
lys . På dessa punkter bildade de båda skolorna ”en gemensam front mot en hel rad an-
dra riktningar i modern filosofi” (Marc-Wogau 1968:49; Jfr Strang 2006:263) . Vilka 
dessa riktningar är har redan framgått . 

Marc-Wogau ägnade en stor del av sin forskning åt filosofihistoria . I uppsatsen 

16 Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau var för övrigt inte de enda som betraktade existentia-
lismen som ett krismärkt tänkande . Detta var en tämligen vanlig tolkning . Se Stenström (1984) .
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”Mina filosofiska fördomar”, som ursprungligen var ett anförande som hölls i Uppsala 
1977, talar han om olika sätt varpå man kan närma sig filosofihistorien . Marc- Wogau 
rekommenderar att historikern först och främst ägnar sig åt ”bra” filosofer . Med detta 
avses ”sådana som sett problemen, brottats med dem och haft både vilja och förmåga 
att argumentera logiskt . Studiet av deras skrifter kan bli lärorikt även om man inte är 
beredd att godta deras resultat vilkas premisser ofta kan ifrågasättas” (Marc-Wogau 
1999:279) . ”Det finns”, säger Marc-Wogau vidare, ”många filosofer av en helt annan 
typ, som haft någon sorts vision och låtit den bestämma sitt tänkande på så sätt att de 
inte skydde några godtyckliga konstruktioner och orimligheten endast för att över-
tyga sig själva och andra om sin visions riktighet” (Marc-Wogau 1999:279) . Hegel 
nämns som exempel på denna sistnämnda typ av filosofi . Precis som Hedenius och 
Wedberg lanserar Marc-Wogau idén om två radikalt olika typer av filosofi . En filoso-
fihistoriker kan ha ett utbyte av ”bra” filosofer även om han/hon invänder mot deras 
argumentation eller deras premisser . För ”dåliga” filosofer uppkommer emellertid inte 
frågan om dessa ståndpunkters sanningsvärde överhuvudtaget . Dessa filosofer drivs 
av ”någon sorts vision” snarare än av en rationell övertygelse vilken de förmår presen-
tera hållbara argument för . ”De andra filosoferna” förtjänar inte att tas på allvar . De-
ras tänkande är i princip inkommensurabelt med den goda filosofin .

avslutande diskussion
Jag har i denna artikel visat hur Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau utfört ett 
gränsdragningsarbete som syftade till att tillförskaffa sig den epistemiska makten på 
den svenska filosofins fält . Den främsta strategi som de använde sig av var vad Gieryn 
kallar ”expulsion”, uteslutning . Med tanke på att analytisk filosofi ännu idag domine-
rar svensk filosofi, måste det konstateras att detta arbete var framgångsrikt . De lycka-
des, åtminstone under en viss period, inför vissa publiker skapa bilden av att det finns 
två väsensskilda filosofier . Det innebär inte att de tre filosofernas gränsdragningsar-
bete var den enda orsaken till den analytiska filosofins framgångssaga i Sverige . En 
annan viktig orsak var, som framgått ovan, att det kulturella klimatet arbetade för 
dem . De hade vind i ryggen . Den kontinentala filosofin hade däremot svårt att hävda 
sig i efterkrigstidens Sverige .17 Två förhållanden är, menar jag, av särskild betydelse för 
att förstå bevekelsegrunderna bakom de tre filosofernas gränsdragningsarbete: Till-
hörigheten till uppsalafilosofin och till 1945 års generation .

De tre tänkarnas tilltro till den vetenskapliga filosofin och dess löften har sin bak-
grund i att de skolades in i uppsalafilosofin . Begreppet vetenskaplig filosofi kom inte 
sällan, som framgått ovan, att tjäna som en brygga mellan uppsalafilosofin och den 
nya analytiska filosofin (Strang 2014:165) . Det fördröjde förmodligen även omgiv-
ningens insikt i att den analytiska filosofin väsentligen var något annat än uppsala-
filosofin . Tillhörigheten till 1945 års generation överlappar delvis med tillhörigheten 
till uppsalafilosofin . 1945 års generation var arvtagare till 1880-talets och mellan-

17 Denna tanke preciseras ytterligare nedan .
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krigstidens kulturradikalism och progressivism . Det var denna generationsfraktions 
idéer som i hög grad kom att prägla efterkrigstidens Sverige . 

Ett genomgående drag i Hedenius, Wedbergs och Marc-Wogaus sätt att avgränsa 
vetenskaplig filosofi från ovetenskapligt tänkande är att förse den senare med externa 
sociopolitiska eller psykologiska förklaringar . Man kan notera att det i den ”ständigt 
förnyade kritik” som Marc-Wogau nämner ovan inte ingår att reflektera över sig själv 
och sin kunskapsproduktion i sociologiska eller allmänkulturella termer . Det skul-
le t .ex . ha varit relevant för Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau att tänka igenom 
de implicita förutsättningar för filosofiskt tänkande som fanns gömda i deras eget 
gruppmedlemskap på det filosofiska fältet eller i deras generationstillhörighet . Någon 
sådan reflexiv ansats finns inte . Istället är det motståndarsidan, den ovetenskapliga fi-
losofin, som på ett illasinnat sätt prisges åt externa förklaringar . Enligt ett sådant syn-
sätt är det bara avstegen från rationaliteten som tarvar en sociologisk och psykologisk 
förklaring . Det finns en ”misstagens sociologi”, men inte en sociologi om sanningen 
och förnuftet (Bloor 1991:8–13) . Misstagen står den kontinentala filosofin för . Den 
filosofi som Hedenius, Wedberg och Marc-Wogau själva företrädde ansågs istället ha 
sitt upphov i ett omutligt sanningskrav eller i en långt driven filosofisk metodik . Den 
stod därmed bortom påverkan från kultur och samhälle .

Avslutningsvis kan det vara av intresse att titta på relationen mellan den tidiga 
analytiska filosofin i Sverige och framväxten av den svenska väldfärdsstaten . Det är 
numera välkänt att etableringen av sociologin i Sverige och välfärdsstatens framväxt 
hade ett nära samröre med varandra . Stora förhoppningar ställdes i själva verket till 
samhällsvetenskapernas roll i bygget av välfärdsstaten (Fridjonsdottir 1991:254) . Re-
lationen mellan den tidiga analytiska filosofin och den svenska välfärdsstaten är inte 
lika lätt att upptäcka . Skälet till detta torde vara att filosofin, till skillnad från sam-
hällsvetenskaperna och sociologin, inte på samma sätt har tjänat välfärdsstatens om-
fattande utredningsbehov . Ibland framträder dock valfrändskapen mellan den tidiga 
analytiska filosofin i Sverige och välfärdsstatens ideal . Ett tydligt exempel finns i He-
denius uppsats ”Välfärdsstaten och dess ideal” (1961) .

Enligt Hedenius består välfärdsstatens ideal av fyra komponenter: nyttomoral, ra-
tionalism, tomhet på idéer och materialism . Nyttomoralen innebär att man bara ska 
räkna ”med värden, som kan förverkligas i den värld vi lever i nu och känner till med 
våra sinnen” (Hedenius 1961:12) . Den står därför i strid med religion och ”alla former 
av filosofi, etik och mer omfattande föreställningar om livet” (Hedenius 1961:15) . 
Hedenius nämner katolicism och marxism som två exempel på sådan mer omfattan-
de läror eller ”helhetssyner” . Välfärdsstatens ideal är även förknippat med rationalism . 
Välfärdsstaten godkänner inga ”andra kunskapskällor än vetenskaplig forskning och 
sunt förnuft” (Hedenius 1961:15) . Det är här, för att alludera på det tidigare anförda 
Wedberg-citatet, fråga om en ”art av socialism” utan metafysisk barlast . Precis som 
hos Wedberg är detta den enda typ av socialism som ”en modern människa” kan ac-
ceptera . Bortsett från de två komponenterna nyttomoral och rationalism är välfärd-
statens ideal dock tomt på idéer . Man vill alltså inte ställa upp några ideal om exem-
pelvis ”det goda livet” som samhället bör sträva efter att förverkliga: ”Välfärdsstatens 
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organisation har inte något annat hjälpmedel än det kalkylerande förnuftet och inte 
någon annan inspiration än den allmänna välfärden” (Hedenius 1961:16) . Hedeni-
us nämner Francos Spanien, Nazityskland och Sovjetunionen som exempel på stater 
som hade gott om idéer om hur livet ska gestalta sig (Hedenius 1961:21) . Den fjärde 
punkten, materialism, innebär att ”välfärdsstaten tillerkänner de materiella behoven 
förtursrätt framför de andliga behoven” (Hedenius 1961:17) . Hedenius betraktar väl-
färdsstaten som ett bygge av socialdemokraterna som alltsedan 1930-talet ”konse-
kvent har arbetat på att genom lagstiftning och ekonomisk planering en väsentlig del 
av den ökande nationalinkomsten skulle användas för fattigdomens avskaffande och 
en jämn fördelning av levnadsstandardens höjning” (Hedenius 1961:12) .

Såväl välfärdsstatens ideal som den analytiska filosofin vänder sig således mot spe-
kulativa och grandiosa system . De befattar sig bara med projekt där man stegvis upp-
når konkreta resultat . Såväl konservativ idealism som samhällsomvälvande läror är dem 
främmande . Etiken är utilitaristisk . Andan är antimetafysisk . En anledning till att den 
analytiska filosofin har kommit att dominera svensk filosofi måste således förmodligen 
även sökas i att den, åtminstone till en början, uppfattades som lierad med samma typ 
av rationalitet och vetenskapssyn som ligger till grund för den svenska välfärdstaten och 
dess institutioner . En bristande tilltro till den analytiska filosofin kunde uppfattas som 
ett angrepp på förnuftet som sådant och i förlängningen även på välfärdsstaten och det 
sociala framsteget . 60-talsvänstern, som förvisso inte var en enhetlig rörelse, nöjde sig 
inte med den socialdemokratiska välfärdsstaten . För dem var folkhemmet och välfärds-
staten en del av det borgerliga samhället . De drömde om en socialism bortom välfärds-
staten (Wiklund 2006:162–231) . Det är därför inte ägnat att förvåna att de gick till at-
tack mot välfärdsstatens handgångne man: anglosaxiskt inspirerad samhällsvetenskap 
och filosofi . I första numret av den marxistiska tidskriften Häften för kritiska studier 
blåses det upp till strid mot analytisk filosofi . I den inledande programförklaringen he-
ter det: ”[…] en anglosaxisk vetenskapstradition [har] varit förhärskande, medan kon-
tinentala riktningar, t .ex . marxism, har ignorerats” (1968:1) . 60-talsvänstern hade an-
dra mål och ett annat etos än 1945 års generation . De behövde därför en annan filosofi .
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