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SvtPlay har nu e� serie om Stalin och hans välde i Sovjetunionen. Det serien i huvudsak
bidrar med är nya, sammanställda och kolorerade filmer av det man redan visste förekom
om man läst exempelvis Simon Sebag Monterfioris två böcker Stalin: den röde tsaren och hans
hov och Den unge Stalin. Det är intressant nog som repetition och kanske inledning för den
som inte är inläst. Själv ser jag med rysning av obehag på filmerna. Mi� minne av Stalin
kommer från både inläsning vid Harriman Institute vid Columbia University, som jag var
gästdoktorand vid 1984-85 och från Sovjet självt, som jag senare doktorerade om och
många gånger reste till. Min handledare Seweryn Bialer undervisade i ämnet. Bialer hade
många erfarenheter a� ösa kunskaper ur. Han hade som jude su�it i Auschwi�. Efter
kriget var han medlem i polska kommunistpartiet (”arbetarpartiet”) och medlem i dess
centralkommi�é. Han hade även varit politisk redaktör för Trybuna Ludo, det officiella

https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/category/marx-darwin-och-statsvetenskapens-politisering/
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/2018/08/22/stalin-som-extremfall-av-politisering/
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/author/mikaelsandberghhse/
https://www.adlibris.com/se/bok/stalin-den-rode-tsaren-och-hans-hov-9789113075235?gclid=Cj0KCQjwk_TbBRDsARIsAALJSOZXqSfEsfofia0viTfasz8EHqzm13Dp7JDSB-PlbnGo5pvw8D4hCvUaAq2LEALw_wcB
https://www.adlibris.com/se/bok/den-unge-stalin-9788202274450
http://harriman.columbia.edu/


organet för partiet. Men i januari 1956 flydde Bialer till Västberlin och arbetade för Radio
Free Europe/Radio Liberty. Han fly�ade därefter till New York och skrev sin
doktorsavhandling i statsvetenskap vid Columbia.

Jag lärde mig mycket av honom som lärare. Framför allt lärde jag mig fakta om Stalin och
hans efterträdare. I min utbildning i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och
Öststatskunskap vid Uppsala universitet hade det inte varit helt klart med den saken. Fakta
var när det gällde Sovjet då (1970 till 1980-talet) mycket suspekt och ansågs
högerextremistiskt, kommer jag ihåg. Mörkblåast var väl Kristian Gerner, ansågs det. Han
hade en förmåga a� påpeka otrevligheter om det post-Stalinistiska landet i öster, helt
oförblommerat.

Men den som vill se fakta på film, kan klicka nedan. Just absurdismen i a� i en despoti tala
om klasslöshet samtidigt som miljoner förgås i arbetsläger gjorde landet intressant för
forskningen. Hur kunde det uppstå? Hur kunde det styras? Hur mycket var Stalins fel eller
förtjänst? Efter Sovjets fall blev det bara misär, men utan utopi, dvs. en tragedi:

h�ps://www.svtplay.se/varldens-undergang-stalin

Anledningen a� jag tar upp det i denna blogg är a� jag skriver en hel del om Stalin i min
bok Samhällets rörelselag. Dels var Stalin e� exempel på extrem revolutionär marxism
realiserad i verklig politisk maktutövning. (Vår egen reformmarxism under
socialdemokratin var en idyll i jämförelse.) Dels var Stalin direkt inblandad i politiseringen
av verklig vetenskap, speciellt biologin, genom hyllandet av Lysenko som socialistisk rival
till darwinister.

Lysenkoismen är e� klassiskt exempel på hur fel det kan bli när verklig vetenskap blir
politiserad. Och när det gällde samhällsforskningen i Sverige är den just många gånger
politiserad på olika sä�. Den gäller inte bara den gamla rasbiologin utan i hög grad modern
forskning som skall rusa på politiska och politiserade bollar. Man kan därför i många fall
tala om samhällsforsknings-lysenkoism, något som jag beskriver i mer detalj och ger
exempel på i min bok och på denna blogg.

Stalin är död. Men politisering av forskning lever tyvärr kvar.
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Jag är professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Förutom flera lärosäten i
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4 reaktioner till “Stalin som extremfall av politisering”

Lägg till kommentar

1. Per Lundberg skriver:
augusti 22, 2018 kl. 3:03 e m Redigera
Den allra sista meningen i din text bör vi ständigt återkomma till. 
Var går gränsen för otillbörlig politisering i forskning? A� forskningen i viss mån måste
underkastas politikens viljor är ofrånkomligt och till och med önskvärt. Om ”samhället”
(hur vi nu väljer a� definiera det) säger sig ha behov av kunskaper och insikter i
klimatfrågan eller fiskeriproblem så bör nog forskarsamhället vara bere� på a� stå till
förfogande. 
Men därtill kommer behovet av helt oberoende och politisk fri forskning i god
omfa�ning.

Svara
2. Mikael Sandberg skriver:

augusti 23, 2018 kl. 8:19 f m Redigera
Ja, jag håller med om politiseringens dilemma och i valtider hade jag önskat a� det för
EN gångs skull skulle lyftas fram. (Nu gjorde idag i DN visserligen L e� utspel om a�
inrä�a e� utländskt universitets filial i Sverige före 2025. Det välkomnas! Liksom allt
utökande av forskningsmässig pluralism. Men det är en omvändelse efter förra
Alliansperiodens overksamhet på området.)

Problemet som jag ser det är inte a� det finns ämnen som ”lyfts” politiskt och får
speciella anslag. Det kan vara ok om det kan argumenteras för a� det gagnar e�
samhällsintresse. Säg klimatforskning som får mer för a� det är politiskt liksom
mänskligt väldigt viktigt. Eller forskningen om hur utsläpp kan minskas från industrin.
Eller problemen med utfiskning. Det är ok. Jag har inga problem med det eftersom det
är försvarbart inför ska�ebetalare och riksdag. Om det nu skall finansieras via
myndigheten Vetenskapsrådet.

Problemet är ju snarare när forskningen i si� innersta väsen, i sin vetenskaplighet, si�
paradigm, i sin relation till den vetenskapliga metoden, styrs av politiskt tänk snarare
än vetenskaplig nyfikenhet och vetenskapligt angreppssä�. Det är möjligt a� ge även en
Lysenko e� anslag någon gång för a� han skulle få testa sin hypotes. Men när den fallit
skulle den inte få fortsä�a. Men just inom samhällsforskningen, inte minst
statsvetenskapen, definieras evolutionär kulturvetenskap i vid mening bort och
”Lysenkoismen” får bara fortsä�a och fortsä�a. (Vetenskapssamhället avdelningen
samhällsforskning anser traditionellt evolutionär samhällsforskning obskyr, nog lite
socialdarwinistisk ändå, inriktad på kultur, hm, skumt. Låter inte det lite brunt? Och
evolutionärt, vad menas med det? Och det där med a� den skulle vara mer
naturvetenskaplig låter farligt. Vi kan ju inget om det… Bä�re hålla sig till strukturer
och socioekonomiska faktorer, då får man pengar… Slipper man läsa massa ny
li�eratur också… Och lära sig en massa nya analystekniker…)

Politiseringen innebär skygglappar mot riktig vetenskap som man inte ens sa� sig in i,
något som jag i min bok ger många exempel på (t.o.m ur statsvetenskapliga
kursplaner).
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Samhällsforskningen har en speciell situation eftersom den är (eller borde vara) en fri
forskning på vetenskaplig grund om samhället självt, inklusive de politiserade
forskningsbyråkratierna, forskningsfinansieringssystemet och politikers politik
angående forskning. Men där är vi inte, med mycket få undantag. Och forskningsmedel
finns knappt. 
Sverige är en öken för evolutionär kulturforskning, trots a� det är den som borde gälla,
vetenskapligt se�. Framsteg inom just samhällsforskningen har låst sig. Det är typiskt
för paradigm innan deras bortgång och ersä�ning med bä�re varianter.

Svara
3. Per Lundberg skriver:

augusti 23, 2018 kl. 12:30 e m Redigera
Just så. 
Och även samhälleliga/politiska initiativ, om aldrig så lovvärda, kan också infekteras av
ovetenskaplighet. E� exempel är hur försurningen och skogsdöden var förmenta hot
mot landet. Forskarna förväntades hela tiden komma med bekräftelser på a� det gick åt
skogen (pardon the pun). I efterhand visade det sig a� det var ganska usel forskning
som inte noggrannt och kritiskt nog analyserade befintliga data. De politiska
förväntningarna styrde resultat och slutsatser. 
Detsamma gäller den på den tiden beryktade ökenutbredningen i Afrika. Sahara sades
breda ut sig alltmer och hela sahelregionen skulle gå om intet. Guld för alarmisterna.
Som byggde sina iak�agelser och larm på usla underlag och de såg bara vad de ville se.
Kritisk och oberoende forskning kunde visa a� det precis tvärtom! 
Det blir precis som du säger särskilt vanskligt när staten ska finansiera kritisk forskning
om sig själv. Men politiska förväntningar kan också styra naturvetenskaperna.

Svara
1. Mikael Sandberg skriver:

augusti 23, 2018 kl. 3:11 e m Redigera
Ja selektionsbias, snedvridning i urval av de fakta man undersöker eller väljer a�
föra fram, är faran därför a� forskaren inte bara är forskare utan som människa
också ”e� politiskt djur”, som Aristoteles en gång skrev.

Svara
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