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Fakta og verdier – vitenskapsfilosofiske 
smuler for samfunnsdebattanter 

Av Lars Fr. H. Svendsen, filosof i Civita

Alle ønsker seg en kunnskapsbasert politikk, men denne kunnskapen vil i praksis alltid være  
informert av verdier, ikke bare hos politikerne som gjør bruk av den, men også hos forskerne  
som utarbeider den. Skillet mellom faktapåstander og verdipåstander er i praksis ikke så enkelt å 
trekke, selv om de logisk sett er atskilte. Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt en uenighet  
dreier seg om fakta, verdier eller en kombinasjon av de to. Når noen fremsetter en påstand i for 
eksempel en politisk debatt, vil de ofte mene at de gir beskrivelse av fakta som det burde være 
noenlunde enkelt å oppnå intersubjektiv enighet om, men så viser det seg at så slett ikke er  
tilfelle fordi påstanden er så sterkt preget av talerens verdiståsted at den fremstår som  
tendensiøs for dem med andre verdier. Ofte vil det heller ikke vært klart for den som ytrer  
påstanden at den er verdiladet, nettopp fordi den uttrykker personens egne verdioppfatninger, og  
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da fremstår de som mer nøytrale. For en tilhører med andre verdier, vil påstanden derimot kunne 
fremstå som svært verdiladet. Det kan også være tilfellet at påstanden isolert sett beskriver et 
faktum som alle burde kunne si seg enig i, av den enkle grunn at det faktisk er slik, men at taleren 
har foretatt et så selektivt utvalg blant fakta i saken, igjen basert på vedkommendes verdier, at 
påstanden likevel blir høyst tvilsom for andre parter. 

Deskriptive og normative begreper og påstander
Det er åpenbart forskjell på fakta og verdier, og man kan ikke avlede det ene fra det andre. Hvis 
du for eksempel sier at det er galt å lyve, og jeg svarer med å påpeke at alle mennesker lyver, er 
ikke min faktapåstand noen gjendrivelse av din verdidom. Særlig filosofen David Hume er kjent 
for å ha påpekt at det er en logisk avgrunn som skiller fakta og verdier. I nyere tid har imidlertid  
mange, ikke minst den amerikanske filosofen Hilary Putnam, stilt spørsmål ved om det faktisk er 
et så klart skille her. Det må understrekes at Putnam ikke avviser at det i mange sammenhenger vil  
være nyttig å trekke et skille mellom fakta og verdier, men han argumenterer for at vi ikke bør 
opphøye det til en skarp dikotomi. Verdisfæren og faktasfæren vil i virkeligheten ofte gripe inn i 
hverandre. Mange påstander vil dessuten ikke falle klart inn i den ene eller den andre kategorien. 
Jeg kan for eksempel beskylde deg for å være en løgner. I én forstand er dette en faktapåstand  
hvor jeg hevder at du ved minst én anledning har påstått noe annet enn hva du selv mener er  
tilfelle. Samtidig er det klart at det er verdier involvert i beskrivelsen av noen som en løgner. 

Såkalt «tykke», etiske begreper er begreper som har både et deskriptivt og et normativt  
innhold. Eksempler på slike begreper er: «modig», «grusom», «snill» og «egoistisk». De inntar en 
slags mellomposisjon mellom «tynne» begreper av deskriptiv («gull», «karbon») eller normativ 
(«god», «ond») art, og er derfor moteksempler til oppfatningen om at det går et vanntett skille 
mellom fakta og verdier. Én løsning på problemet kunne vært å skille mellom en rent deskriptiv  
og en rent normativ bestanddel i slike begreper, men dette har vist seg å være svært problematisk 
fordi det er vanskelig å se for seg hvordan man skulle kunne redegjøre for det deskriptive  
innholdet i et uttrykk som «snill» uten å ta i bruk normative størrelser. En annen løsning kunne 
selvsagt være å unngå å bruke tykke, normative begreper, men de er tross alt viktige språklige 
ressurser, og det virker mildt sagt overilt å skulle gi slipp på en slik ressurs bare fordi tykke begreper 
ikke passer så godt inn i et bestemt logisk skjema. Slik sett er muligens det beste å betrakte tynne, 
deskriptive og normative begreper som ytterpunkter i et kontinuum hvor det ikke kan trekkes  
noe absolutt skille noe sted. At det ikke kan trekkes et absolutt skille betyr ikke at det ikke kan 
trekkes noe skille overhodet, men det vil være mer pragmatiske overveielser for når og hvordan 
skillet trekkes. 

At et slikt skille har sin berettigelse, vises også av at to personer kan være enige om fakta selv om  
de er uenige om verdier, og de kan være uenige om fakta selv om de er enige om verdier. På  
den annen side kan vi også i en del tilfeller si at folk er uenige om fakta fordi de er uenige om 
verdier. I en studie fra amerikanske PEW Research Center hevdet 80 prosent av Clinton-velgerne 
i presidentvalget 2016 at de trodde at de ikke ville kunne bli enige med Trump-velgerne om 
grunnleggende fakta, mens 81 prosent av Trump-velgerne hevdet det samme. Slik velgerne  
så det, handlet det ikke bare om uforenlige verdier eller uforenlige oppfatninger om hva som vil 
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være de beste politiske vedtakene, men om en uløselig uenighet om selve fakta. Verdipolarisering 
fører til faktapolarisering. Det illustrerer at fakta og verdier påvirker hverandre, selv om det logisk 
sett er et skille mellom dem. Ens verdier vil virke førende på hva man oppfatter som de relevante 
fakta, og hva man oppfatter som fakta vil være medbestemmende for hvilke verdier man har. 

Forskning og verdier
All forskning, uansett fagområde, vil måtte legge til grunn standarder for å skille mellom sant  
og usant, relevant og irrelevant, holdbart og uholdbart og så videre. Hvis jeg skal velge mellom 
to teorier kan jeg ikke unngå å legge til grunn visse oppfatninger om hva som er en god teori og 
hvordan forskning bør gjennomføres. Begreper som «velbegrunnet», «koherent» og «rimelig» er 
normative. Hvis jeg for eksempel velger å legge til grunn den såkalte «Ockhams barberkniv», og 
antar at den enkleste forklaringen av et fenomen også er den beste, er det i seg selv et verdivalg. Til 
og med hvis jeg sier noe så ukontroversielt som at den beste teorien er den med størst forklarings- 
eller prediksjonskraft, er det en verdivurdering. Fakta alene er utilstrekkelig for å avgjøre teorivalg.  
Slike valg er mulige bare innenfor en større kontekst av antakelser og forutsetninger, og mange av 
disse vil være normative. Vi kan til og med si at et faktum er et faktum bare innenfor rammen av 
en teori som gjør det til et faktum. Uten verdier ville ikke vitenskap være mulig fordi vi behøver  
verdier for å tolke, vurdere og sortere funn. Uten verdier ville du kun hatt et kaotisk mangfold uten 
indre sammenheng. 

Den såkalte «verdifrihetstesen» forbindes særlig med sosiologen Max Weber, som hevdet at 
utenomvitenskapelige hensyn ikke skulle gjøre seg gjeldende i forskningen. Man skulle følgelig  
legge fra seg ens religiøse, moralske og politiske holdninger mens man utførte forskergjerningen. 
Her må det påpekes at verdifrihet åpenbart selv er en verdi. Det er også prinsipielt uoppnåelig. 
Weber var innforstått med at all forskning er verdiladet fordi verdier vil være medbestemmende 
for ens valg av forskningsobjekt og perspektiv på forskningsobjektet. Man skulle imidlertid  
bestrebe seg på å skille klart mellom de fakta man avdekket gjennom forskningen og ens verdi-
vurderinger av disse. Det er en god regel for forskning, men det er mer problematisk enn Weber 
antok å skille mellom faktasfæren og verdisfæren.  

Vi kan kanskje skille mellom indre og ytre verdier i vitenskapen. De indre verdiene knytter seg til 
såkalt epistemiske normer, det vil si at de omhandler erkjennelsesprosessen som sådan, og vil  
typisk være verdier som presisjon, forklaringskraft og konsistens. Ytre verdier vil være moralske, 
politiske, religiøse og kommersielle verdier. Det er ikke så enkelt å skille klart mellom epistemiske  
og moralske normer. Hva med normer knyttet til sannferdighet? De synes å være både epistemiske  
og moralske. Det vil ofte heller ikke være mulig å isolere forskningsaktiviteten fra rent moralske 
normer, da de kan være en helt integrert del av forskningsdesignet, som når man i medisinsk 
forskning krever at forsøkspersoner skal ha gitt et informert samtykke. 

Vitenskapsstudier har dokumentert hvordan forskere alltid er påvirket av moralske og politiske  
verdier. At det er slik, er ingenting å bli opprørt over, såfremt man ikke har et naivt syn på hva 
forskning overhodet kan være. Det er som å bli opprørt over at tyngdekraften hindrer en i å  
levitere. Spørsmålet er heller hvordan vi skal forholde oss til denne innsikten. Det viktigste  
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poenget med å fremheve at forskningen er verdiladet, er at all erkjennelse alltid vil være delvis.  
Når man erkjenner noe, utelater eller tildekker man noe annet. Hvis forskningen er svært  
verdiladet vil man antakelig systematisk utelukke en rekke andre momenter som også kunne  
vært relevante for å forstå eller forklare et fenomen. En for sterk ensidighet vil nesten med 
nødvendighet skape blindsoner i forskningen hvor man betrakter som etablerte fakta det som i 
virkeligheten bare er antakelser eller hypoteser.  

Forskerens horisont 
Allerede på midten av 1700-tallet begynte man i den filosofiske hermeneutikken å påvise hvordan 
all menneskelig erkjennelse nødvendigvis vil måtte finne sted innenfor en horisont, og at denne 
horisonten ville variere fra person til person. Når vi forsøker å forstå noe, gjør vi det alltid på  
grunnlag av at vi alltid allerede har en viss forståelse av det vi ønsker å forstå. Enhver undersøkelse  
av noe må utføres på bakgrunn av en horisont av forståelighet som den som utfører undersøkelsen 
allerede befinner seg innenfor. En forståelseshorisont kan beskrives som totaliteten av de 
oppfatningene en person har. Den største delen av forståelseshorisonten vil en person ikke ha gjort 
seg bevisst at han eller hun har, og det er blant annet derfor våre tolkninger av ulike fenomener 
kan forvris selv om vi bestreber på oss å være så redelige som mulig. Selv den tilsynelatende mest 
nøytrale anvendelse av metoder i naturvitenskapene vil preges av den hermeneutiske situasjonen, 
som igjen vil prege valg av problemstilling og lignende. All vitenskap er fortolkende. Det er åpenbart 
når man analyserer en roman eller en film, og tolkning står selvsagt helt sentralt i jussen når man 
vil avgjøre hvordan en lovtekst bør forstås. Også i sosialantropologien er det tolkende innslaget i 
den vitenskapelige aktiviteten åpenbart når man skal forstå en fremmed, sosial praksis. Imidlertid 
er også alle andre fag preget av tolkning, enten det handler om økonomisk statistikk eller når en 
fysiker skal forstå målinger fra partikkelakseleratoren ved CERN. Alle forskere vil arbeide innenfor 
en forståelseshorisont som legger føringer på hvordan de tolker sine objekter. Når man lærer  
et fag, blir man sosialisert inn i praksiser, og lærer derigjennom hva som skal betraktes som god 
forskning. Forståelseshorisonten til forskerne begrenser mulige teoretiske valg, og er vanligvis ikke 
selv gjenstand for undersøkelse. Den legger grunnlaget for vurdering av data, som varierer fra 
vitenskap til vitenskap. 

Sannhet er en prosess. Den er noe som alltid er underveis, og den vil aldri være fullstendig.  
Når noe avdekkes, vil alltid noe annet tildekkes. Det er ikke mulig å utforske noe fenomen uten 
at du utelukker viktige sider ved fenomenet. Forståelseshorisonten din vil føre til at viktige 
fakta unndrar seg din oppmerksomhet. En person med en annen forståelseshorisont vil kunne 
oppdage fakta du overser, men ikke nødvendigvis de du avdekker. Enhver forståelse er betinget av 
tolkerens individuelle og historiske horisont. Det finnes ikke noe ståsted hinsides dette, ikke noen 
evighetens synsvinkel, ikke noe overhistorisk eller nøytralt perspektiv som kan overskride alle 
delvise og betingede perspektiver. Ens forståelse vil alltid være preget av ens kulturelle bakgrunn og  
personlige historie, og hermeneutikken forsøker å vise oss hvordan vi misforstår når vi ikke er oss 
dette bevisst. 
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Årsaker og verdier
Noen vil kanskje innvende at det ikke er så opplagt at verdier alltid vil prege forskningen. Hvis 
man for eksempel studerer sammenhengen mellom to fenomener, finner at de er sterkt korrelert  
med hverandre og at man videre kan begrunne at det finnes en årsakssammenheng mellom dem,  
er det ikke innlysende at verdier vil kunne sies å ha påvirket påvisningen av en slik årsakssam-
menheng. 

Når vi snakker om at fenomen A er årsak til fenomen B, snakker vi på en svært forenklet måte.  
En årsak opptrer aldri alene, og alltid sammen med andre årsaker. Dessuten vil én årsak ha flere  
ulike virkninger. Det er alltid et uhyre sammensatt felt av årsaker og virkninger. Vi har på den 
ene siden en rekke årsaker som utgjør et årsaksfelt og på den andre siden et virkningsfelt, da en  
virkning også alltid opptrer sammen med andre virkninger. Når vi sier at røyking forårsaker kreft,  
vet vi at det også kreves andre årsaker både av genetisk og miljømessig art for at røykingen faktisk 
skal forårsake kreft. Men vi vet også at røyking har mange andre virkninger enn kreft, fra ille- 
luktende klær til hjerte- og karsykdommer. Når vi snakker om at A er årsak til B velger vi ut et  
utsnitt av dette komplekse feltet av årsaker og virkninger, og forsøker å studere det isolert fra andre 
årsaker og virkninger. 

Det vil ofte ligge pragmatiske valg til grunn for hvilket utsnitt vi velger fra årsaks- og virkningsfeltet, 
for eksempel fordi vi tror at det er en årsaksfaktor som er enklere å kontrollere og modifisere enn 
andre. Hvis vi vil redusere at folk pådrar seg kreft på grunn av røyking, er det enklere å modifisere 
røykernes atferd – at de slutter å røyke – enn det er å modifisere deres genetiske forutsetninger. 

I dette tilfellet vil det være et pragmatisk hensyn som ligger til grunn for utvalget av årsak-
virkningsutsnitt, og det er uttrykk for en verdivurdering. Man vil aldri kunne studere alle årsaker  
til et gitt fenomen, og heller aldri alle virkninger av en gitt årsak. Derfor må man foreta et utvalg,  
og dette utvalget vil nødvendigvis også være verdibasert. I hvor stor utstrekning valget er knyttet  
opp til ens moral og verdier vil variere fra felt til felt. Hvis man studerer pacemakerrytmen i hjertet, 
vil det være mer epistemiske verdier, og hvis man studerer samfunnsmedisin, og for eksempel 
undersøker sammenhenger mellom sykelighet og inntekt, vil moralske og politiske verdier slå 
sterkere inn. All forskning vil være delbestemt av verdier, men hva slags verdier som gjør seg  
sterkest gjeldende vil variere.  

Hvilke årsakssammenhenger en forsker vil studere, er opplagt knyttet til verdivurderinger. Hvis vi 
for eksempel ser på rusmiddelforskning, er denne nesten utelukkende orientert mot den skaden 
rusmiddelbruk i ulike former kan forårsake. Det er ikke nødvendigvis urimelig, og det er formodentlig 
viktigere å fastslå hvilken skade rusmidler kan medføre enn å avdekke hvilken nytelse den jevne 
vinentusiast får av et glass rød burgunder, men det er likevel klart at dette valget av perspektiv  
på forskningsobjektet er et verdivalg. Det er viktig å understreke at det ikke følger at et forsknings-
funn ikke kan være objektivt selv om forskningen er verdiladet. Hvis rusmiddelforskere finner  
at det er så-og-så stor sannsynlighet for å ta en overdose ved bruk av rusmiddel X, kan dette  
selvsagt være et objektivt funn selv om det ligger verdier til grunn for dette perspektivet på 
rusmiddelet. 
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Forskernes politiske verdier
Ifølge en studie Norges forskningsråd fikk gjennomført i 2018, mener fire av ti nordmenn at 
forskningsresultater er preget av forskernes egne normative oppfatninger. Svarene var ganske  
likt fordelt med henblikk på kjønn, alder og geografi, men det var signifikant høyere tall hos velgere 
på høyresiden enn på venstresiden. En forklaring på denne forskjellen kan være at forskere som 
gruppe ligger et godt stykke til venstre for befolkningen som helhet. Man vil lettere merke at  
noe er verdiladet hvis det er ladet med verdier som avviker fra ens egne, og derfor vil også blå  
velgere lettere oppdage at forskning er verdiladet, mens røde velgere i større grad vil oppfatte 
forskningen som nøytral.   

Forskere er selvsagt en politisk uensartet gruppe, men det finnes studier som tilsier at forskere  
som gruppe ligger politisk til venstre for befolkningen selv om andelen «røde» og «blå» forskere 
varierer fra fagområde til fagområde. Hvis vi for eksempel sammenligner hva Forskerforbundets 
medlemmer stemte ved stortingsvalget 2017, ser vi at Arbeiderpartiet og SV alene ville ha fått 
et rent flertall på Stortinget, fordi nesten fire ganger så mange av forskerne som av befolkningen  
for øvrig stemte på SV. Rødt har også nesten tre ganger høyere oppslutning hos Forskerforbundets 
medlemmer enn hos befolkningen for øvrig. Andre partier som er vesentlig mer populære hos 
forskerne er MDG og Venstre. Derimot stemte bare halvparten så mange av forskerne på Høyre  
og bare en trettendedel på Fremskrittspartiet. 

Forutsatt at naturlige forutsetninger for å forske er noenlunde jevnt fordelt i befolkningen, på 
tvers av politisk tilhørighet, er det tre hovedforklaringer på dette politiske misforholdet mellom  
forskerne og befolkningen for øvrig: 

1. Personer med en annen politisk tilhørighet enn flertallet av forskerne blir sjaltet ut i løpet 
av studieløpet eller forbigås ved tilsettinger. 

2. Personer endrer sin politiske tilhørighet mens de studerer fordi de påvirkes av under-
visningen og forskningen på fagområdet. 

3. Personer med en annen politisk tilhørighet er mindre interessert i å bedrive forskning 
generelt og på visse fagområder spesielt. 

Jeg har ikke forutsetning for å hevde noe bastant om hvilken av disse tre som gjør seg sterkest 
gjeldende. 

Hvis man etablerer en forskergruppe som skal studere effekten av privatisering av velferds- 
tjenester, og samtlige i forskergruppen stemte på Rødt, SV eller Ap ved siste valg, ville det være et 
mirakel hvis gruppens analyser ikke blir sterkt preget av denne politiske slagsiden, og det selv om 
alle i gruppen gjør sitt ytterste for å være redelige. Hvis gruppen i stedet hadde bestått av forskere 
som ved siste valg hadde stemt på Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet ville analysene garantert 
blitt annerledes. 

Ved å foregi at ens forskning er verdifri forsøker man å unndra ens verdier fra diskusjon av  
forskningen. Det bør man ikke hvis man skal opptre redelig. Det er i utgangspunktet ingenting i  
veien med å anlegge for eksempel et marxistisk perspektiv på ens forskningsobjekt. Det vil kunne 
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avdekke sider ved fenomenet som ellers ikke ville kommet til syne like klart eller overhodet. 
Tilsvarende vil det også kunne være berikende med et liberalistisk perspektiv. Så lenge det går klart 
frem av forskningen at et slikt perspektiv er lagt til grunn, er alt i utgangspunktet såre vel, og så  
får det vise seg om perspektivet faktisk gir noen nye innsikter. Problemet oppstår når ett slikt 
perspektiv blir mer eller mindre totaliserende, når det glemmes at det tross alt bare er et perspektiv 
blant andre og det opphøyes til en forvalter av den hele og fulle sannheten om fenomenet. 

Derfor er det avgjørende at forskeren selv er seg dette bevisst, og ikke antar at han eller hun er 
verdinøytral. En slik manglende bevissthet vil for det første lett føre til at forskeren lurer seg selv ved 
ikke å ta høyde for sin egen bekreftelsestendens, og for det andre kan det føre til at forskeren lurer 
andre til å tro at funnene er mer nøytrale enn hva de faktisk er. Ved å redegjøre for den verdimessige 
forankringen vil man i større grad gjøre det mulig for mottakerne av forskningen å vurdere  
funnene. Videre bør det fortrinnsvis være et verdimessig mangfold blant forskere.  

Hvis jeg for eksempel skulle forske på levekårene til innvandrerkvinner fra Somalia, og denne 
forskningen videre springer ut av en bekymring for denne gruppens levekår, og at jeg gjerne 
ser at min forskning kan føre til at deres levekår bedres, må jeg sies å være «på parti» med de 
somaliske innvandrerkvinnene. Likevel kan min forskning sies å være objektiv hvis jeg samler inn 
data på en etterrettelig måte, og ikke for eksempel fusker ved å utelate data som ikke passer inn 
i min foretrukne konklusjon eller fabrikkerer data for å støtte en gitt konklusjon. Videre bør mine 
analyser av data være så gjennomsiktige som mulig slik at andre lesere har rimelig anledning til  
selv å danne seg oppfatninger om hva forskningsfunnene tilsier. Og ikke minst bør min  
presentasjon av forskningsfunnene være representativ for funnene. Hvis jeg gjør dette, har jeg i en 
rimelig forstand levert et stykke objektiv forskning selv om det i utgangspunktet ligger klare verdier 
til grunn for forskningsprosjektet. 

Nøytral kan jeg ikke sies å være, men det vil gjelde enhver forsker. Slik sett ville det også vært  
gunstig at en annen forsker med et helt annet verdistandpunkt også undersøkte disse kvinnenes 
levekår. Kanskje denne forskeren ville kommet frem til omtrent de samme funnene, kanskje ikke. 
Kanskje den andre forskeren vil trukket frem andre årsaker enn meg til at kvinnenes livssituasjon er 
som den er, og kanskje vil denne andre forskeren derfor også foreslått andre tiltak enn jeg hadde 
sett for meg for å bedre kvinnenes levekår. Selv om man som forsker mener å beskjeftige seg  
med fakta, vil ens verdier være medbestemmende for hvilke fakta man mener at man bør  
beskjeftige seg med, og et større tilfang av verdier vil derfor også gi et mer dekkende tilfang av fakta. 
Et større verdimangfold blant forskerne gjør forskningen rikere på fakta og forklaringer.  

En verdi som ikke har vært nevnt hittil er den økonomiske. Når forskere skal bestemme seg for  
hva de skal forske på, vil de ofte bevege seg dit pengene befinner seg. De vil også være seg bevisst 
hva slags forskning, herunder hva slags vinklinger, som verdsettes høyest av den instansen som tar 
regningen. Det vil derfor være en tendens til at man vinkler prosjektene slik at sannsynligheten 
øker for å få midler. En stående fare ved oppdragsforskning er at forskeroppdraget er definert  
slik at det neppe kan bestå av annet enn å finne fakta som underbygger en allerede gitt konklusjon.  
Slike oppdrag må være mer åpent formulert enn som så. Forskning må være noe mer enn 
sandpåstrøing. 
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Fakta og verdier i politikken
Første bud i forskningen er at man skal opptre sannferdig. Denne sannferdigheten har to 
hovedbestanddeler: oppriktighet og nøyaktighet. Man skulle selvsagt også ønske at sannferdighet 
var første bud i politikken, men det er nok å håpe på for mye. Dette viser seg dessverre også i 
den politiske bruken som gjøres av «faktakunnskap». Politikere har en tendens til å lene seg på 
den forskningen som støtter de oppfatningene de allerede har. Hvis det ikke finnes særlig mye  
forskning som støtter deres syn, vil de ofte heller se bort ifra forskningen enn å endre standpunkt.  
Et graverende eksempel på dette var da daværende justisminister Anders Anundsen hevdet at  
cannabis er farligere enn alkohol. Ikke bare hevdet han det, men han henviste også til at  
«forskningen» viser dette. Det er en oppsiktsvekkende påstand for den som kjenner til forskningen 
på området, som nokså entydig viser det motsatte. Da justisministeren ble bedt om å dokumentere 
hvilken forskning han viste til, henviste han etter mye om og men til en avisartikkel, en magasin-
artikkel, en vitenskapelig artikkel som ikke sammenlignet de to rusmidlene og en upublisert,  
svensk eksamensoppgave. Selvfølgelig sto det justisministeren fritt å være motstander av en 
liberalisering av narkotikalovgivningen, og han kunne brukt mange andre argumenter for et slikt 
standpunkt, men han valgte i stedet å henvise til hva som kalles ikke-eksisterende forskning. Det  
er selvsagt uredelig. 

I politikken ser vi at folk er ofte selektive i deres tilslutning til fakta. For eksempel er det ikke  
uvanlig at politikere som viser til «vitenskapelig konsensus» i beskrivelse av global oppvarming ikke 
er så villige til å slutte seg til «vitenskapelig konsensus» om at problemet neppe kan løses uten 
omfattende utbygging av kjernekraft samt at risikoen ved slik utbygging er moderat. I det ene til-
fellet tillegges ekspertene nesten uinnskrenket autoritet, og det kreves at alle andre også burde  
bøye seg for denne autoriteten, mens man i det andre tilfellet ikke legger nevneverdig vekt på 
autoriteten fordi man selv er skeptisk til kjernekraft. 

Hvilke fakta som fremheves, avhenger av hvilke verdier man søker å realisere. Hvis du spør om 
kontantstøtten reduserer kvinners deltakelse i yrkeslivet, er det et faktum at den gjør det. Hvis du 
spør om kontantstøtten øker kvinners mulighet til å gå hjemme med barn en periode, er svaret 
like opplagt at den gjør det. «Fakta» i saken er ikke særlig kontroversielle, men hvilke fakta man 
vektlegger, avhenger av verdimessig ståsted. Hvilken vekt fakta tillegges er verdiavhengig, og det er 
et faktum at mennesker har verdier som ikke bare er ulike, men ofte komplett uforenelige, hvilket 
innebærer at det ikke finnes noen verdinøytral matrise som alle fakta kan legges inn, slik at vi får et 
presumptivt nøytralt svar på hvilken politikk som er best. 

Hvis vi kunne forutsette enighet om verdier, og derfor også enighet om mål, ville politikk vært 
overflødig. Da kunne politikerne blitt erstattet av teknokrater som er eksperter på å finne de best 
egnede midlene til å nå målene. Politikk handler imidlertid ikke bare om å finne riktige midler til å 
nå gitte midler, men ofte om uenighet om selve målene, og hvilke mål og verdier som skal rangeres 
høyest. Vi kan ikke simpelthen anta at folk vil bli enige om verdier, selv om de er rimelig fornuftige  
og diskuterer veldig lenge. Det innebærer at vi heller ikke anta at de vil bli enige om hva som er de 
mest relevante fakta, hvilke fakta som bør vektlegges mest og hvilken politikk de tilsier at man bør 
føre.  
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Slik sett kan utsiktene til en kunnskapsbasert politikk virke trøstesløse. Helt håpløst er det imidlertid 
ikke. Man kan føre rasjonelle diskusjoner om både fakta og verdier og om sammenhengen mellom 
de to. De store problemene oppstår når verdiene begynner å overstyre fakta, når de fører til at man 
blir uimottakelig for fakta som strider mot ens overbevisninger, når man bedriver cherry picking og 
begynner med konklusjonen og kun trekker inn de fakta som måtte underbygge den. Problemet er 
kort sagt at det altfor lett blir slik at verdier ikke bare påvirker, men snarere overkjører fakta. Ikke 
først og fremst i den forstand at politikere simpelthen «finner på» fakta som passer dem, selv om 
det også skjer, men oftere at de er så selektive i bruk av fakta at det ikke kan beskrives som annet 
enn uredelig. 

Vi er alle mer tilbøyelige til å ta til oss fakta fra kilder som har samme verdier som oss selv og  
til å se bort fra kilder med andre verdier. Det gjør vi selv om det ut fra vanlige kriterier for 
vitenskapelig holdbarhet skulle være større grunn til å stole på de sistnevnte i et gitt tilfelle. Vi har 
alle en bekreftelsestendens, og med det menes at vi har en dragning mot å søke etter bekreftelser  
på det vi allerede holder for sant og vi er slett ikke like åpne for at det finnes verdifull informasjon 
som er i strid de oppfatningene vi har. Denne bekreftelsestendensen kan vi imidlertid gjøre oss 
bevisst, og vi kan forsøke å motvirke den ved å orientere oss mot et bredere tilfang av informasjon. 
Da er det håp for en kunnskapsbasert politikk og fornuftig politisk debatt til tross for at skillet mellom 
fakta og verdier ikke er så vanntett som vi har yndet å tro.  

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på lars@civita.no eller civita@civita.no.


