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Ett ord i elfte terminen
Till mina nyexaminerade kolleger inför mötet med postmodernismen

K
ära vänner! Jag har beretts
möjlighet att föreläsa
utanför den alltid så över-
belastade studieplanen, att
inte komma med bara fak-

ta och sanningar, utan tvärtom så lite
tvivel, som motgift mot vetenskaplig
fundamentalism.

Läste ni om Christina Doctare, som
när hon reste ner till Bosnien vid ett till-
fälle köpte med sig en limpa cigaretter
på »tax free» eftersom hon visste att en
cigarett kanske skulle kunna lysa upp
tillvaron för någon där
nere. För detta fick hon
kritik av en kollega i en
insändare i Läkartid-
ningen, som åberopade
cigaretters skadlighet.
Jag häpnade. Här förelåg
en kollision mellan två
sätt att tänka, att värdera,
att känna. Och ändå är
båda dessa personer
medlemmar av samma
medicinska skrå. Det
måste vara något helt
utommedicinskt som
skiljer. Om skillnaderna
är så stora inom vårt eget
skrå, hur stora är de då
inte gentemot omvärl-
den. Vet vi vad som där
rör sig? Låt oss granska
ett fenomen, som jag tror
vi försummat.

Det ägnas för närva-
rande i medierna en stor
uppmärksamhet åt mo-
dernismen och postmo-
dernismen. Det är en dis-
kussion som förs på kultursidorna, av
ett begränsat antal skribenter, till synes
långt över massans huvuden, fastän den
berör allas våra villkor. Det medicinska
samhället tar inte heller del, trots att den
moderna medicinen utsätts för kritik
från postmodernt håll.

Det man kallar »Det moderna pro-
jektet»uppstod ur upplysningen i Euro-
pa under 1700-talet och har varit
oemotsagt fram till vårt århundrades
mitt. Det har sin upprinnelse i 1600-ta-
lets vetenskapliga revolution och i det
engelska förnuftet hos en kollega till
oss, John Locke. Vid den tiden rådde re-
ligiösa motsättningar i England och på

kontinenten, kungamakten av Guds
nåde regerade, ståndssamhället var
orubbat och kyrkan hade monopol på
tänkandet.

I detta ogynnsamma klimat föddes
Lockes idéer om religiös tolerans, em-
pirisk kunskap och ett embryo till par-
lamentarism. Kanske viktigast från ve-
tenskaplig synpunkt var hans kunskaps-
teoretiska nytänkande. Han avvisade
föreställningen att vi har en medfödd
kunskap om allehanda ting. Nej, själen
är vid födseln ett oskrivet blad, som vi
fyller successivt med intryck som erfa-

renheten via sinnena ger oss. Bort med
alla metafysiska – icke erfarenhetsbase-
rade – spekulationer! Förutom den kun-
skapsfilosofiska innebörden i detta låg
det även en politiskt revolutionär impli-
kation häri: Vi har alla tillträde till kun-
skapen via våra sinnen, det finns inga
medfödda hinder för jämlikhet och de-
mokrati.

I det moderna projektet ligger också
en utvecklingsoptimism som grundar
sig på Kants definition av upplysning-
en: »Upplysningen är människans fri-

görelse från sin självpåtagna omyndig-
het. Omyndighet är oförmågan att an-
vända sig av sitt förnuft utan ledning av
någon annan.»

Nyckelordet är förnuft, något vi alla
disponerar över bara vi har modet att
använda oss av det. Gör vi inte det, så är
omyndigheten självpåtagen.

Kan någon invända något mot detta?
Kan så självklara och humanistiska for-
muleringar sättas ifråga av postmoder-
nisterna! Speciellt forskningen har ju
varit förnuftets triumf. Genom Comptes
positivism har vetenskapen befriats från

subjektiva värderingar
och istället grundats på
objektiva fakta så långt
detta är möjligt. Så står
vi idag t ex inför
HUGO-projektets full-
bordan: kartläggning-
en av människans hela
arvsmassa. En akt-
ningsvärd vetenskaplig
bedrift, som ger meto-
den sanktion.

Postmodernismen
grundar sig på en des-
illusion – HUGO till
trots. Efter 250 år av ut-
vecklingsoptimism
tycker man sig inte se
några framsteg gjorda.
Den rationella attityd
till tillvaron som Locke
och efterföljare gav
tolkningsföreträde har
inte lett till den före-
speglade utopin: fred,
välfärd, jämlikhet.
Istället  menar man att

den har lett till historiens värsta krig,
atombombshot, miljökatastrofer – och
fortsatt ojämlikhet. 

Den postmoderna visionen innebär
förnuftstrons och utvecklingsoptimis-
mens sammanbrott. Vetenskapens san-
ningar är subjektiva och inte generella.
Positivismen är obsolet.

– Nåväl, säger du, detta förnuftets
tillkortakommande gäller kanske i poli-
tik, beteendevetenskap och teknologi –
men verkligen inte i medicinen!

– Jo, dessvärre! De menar att det gäl-
ler oss också! 

– Och det säger du nu, efter elva ter-
miners förnuftstro!

– Jovisst, jag sa ju att jag skulle så
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Hur kommer det sig att samma sak kan
uppfattas på så diametralt skilda sett?



lite tvivel så här i elfte tim ... jag menar
terminen.

Men vilka är nu dessa tvivlets kol-
portörer? Du känner nog igen namnen:
Jean François Lyotard, Thomas Kuhn,
Michel Foucault, Jacques Derrida. De
är förvisso en påle i köttet på oss positi-
vister.

På det naturvetenskapliga planet är
det svårt att förneka att man med mate-
matisk logik och positivistisk empiri
kunnat visa upp en häpnadsväckande
utveckling. Men även detta ifrågasätts
nu. Einsteins relativitetsteori innebar ett
grundskott mot Newtons astronomi:
rum och tid flöt samman. Heisenbergs
osäkerhetsrelation födde tvivel om na-
turvetenskapens objektiva perfektion.

Thomas Kuhn visade på 1950-talet
att vetenskapliga sanningar är beroende
av det tankekollektiv varur de fram-
springer och det tänkesätt – paradigm –
som där råder. Paradigmet är i sin tur ett
resultat av sociala och hierarkiska för-
hållanden i tankekollektivet. Han ifrå-
gasatte således vetenskapens och för-
nuftets autonomi och objektivitet.

Vi bevittnar kanske just nu ett para-
digmskifte inom biologin i det att nu-
kleinsyran som bärare av en av livets
egenskaper, dvs reproduktion och för-
ökning, inte tycks vara nödvändig för
replikation av prioner. Stanley Prusiner
har Nobelprisbelönats för sin upptäckt
av prioner, trots att han inte kan förkla-
ra hur replikationen går till. Detta rase-
rande av ett paradigm, denna icke-upp-
täckt, har resulterat i ett Nobelpris som
enligt en del är prematurt och därige-
nom kanske också – postmodernt. 

Detta att vi är del i ett paradigm som
är giltigt bara inom ett begränsat rum el-
ler tid erfor jag nyss på en kongress. En
föredragshållare redogjorde för ett ut-
brott av mässling i Göteborg, där alla
fallen inträffat bland barn till antropo-
sofer. Antroposofer vill inte vaccinera
sina barn med motiveringen att mäss-
ling och andra barnsjukdomar är natur-
ligt och kan på något sätt vara av godo
för barnet.

Föredragshållaren ironiserade över
denna befängda uppfattning och man
kände starkt att auditoriet höll med.
Tankekollektivet var väl sammansvet-
sat. Då reste sig i salen en kollega och
representant för antroposoferna! Han

berättade att han just kom från en ses-
sion i salen bredvid, som handlade om
allergi, som ju ökat bland barn de  se-
naste 20 åren i speciellt välfärdsstater-
na. En helt plausibel förklaring till den-
na ökning ansågs vara införandet av
barnvaccinationerna. De uteblivna
barnsjukdomarna skulle göra att lymfo-
cyterna, som inte fått reagera av sig på
mässling, påssjuka och röda hund mm,
istället kommer att överreagera på äm-
nen i vår omgivning och ge allergi. 

Här satt alltså två tankekollektiv i två
angränsande salar med förmodligen lik-
artade tänkesätt, vilka emellertid ledde
till diametralt motsatta slutsatser. Och
en representant för ett definitivt annor-
lunda paradigm – antroposofins – stod
mitt ibland oss och åberopade att han
hade stöd  för sin bisarra uppfattning i
vetenskapen i rummet bredvid! 

Situationen var densamma som i ex-
emplet ifrån Bosnien jag inledde med.
Tänker vi så olika? Har tillvaron blivit
postmodern?

Verkligheten är tolkad av oss själva.
Till syvende och sist är det fråga om en
självanalys, att för sig själv beskriva sig
själv. Men här stöter man enligt post-
modernisterna på de verkliga svårighe-
terna, och jag vill citera ytterligare en
fransman, Lacan:

»Det handlar inte om att veta huru-
vida jag talar om mig själv på ett sätt
som stämmer överens med det som jag
är, utan om jag – när jag talar om mig
själv – är densamma som den om vilken
jag talar.»

Mina vänner. Desperationen är
nära. Låt oss därför lämna filosofin och
sänka blicken till citronsyracykeln eller
något annat trivialt. Man skall inte falla
i farstun för kritiken av den ortodoxa
medicinen – den ni nu ägnat 5 1/2 år av
era liv – men man bör vara medveten om
att dess ifrågasättande inte bara kom-
mer från alternativmedicinen, från
charlataner och lycksökare, utan även
från postmodern filosofi och idédebatt.
Att följa med i den debatten kan ge ett
vidgat perspektiv på den egna verksam-
heten, kanske bättre integrera den i sam-
hället och skänka medvetenhet om till-
varons komplexitet.

Till den komplexiteten hör att även
Lyotard, Foucault, Derrida och Lacan är
fångna i ett paradigm – det postmoder-
na.

Fotnot. Artikeln är en bearbetning av
en högtidsföreläsning hållen vid fakul-
tetens avslutningshögtid vid läkarexa-
men i januari i år.
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’’ Här satt alltså två tanke-
kollektiv i två angränsande
salar med förmodligen
likartade tänkesätt, vilka
emellertid ledde till
diametralt motsatta slut-
satser. Och en representant
för ett definitivt annorlunda
paradigm – antroposofins –
stod mitt ibland oss och
åberopade att han hade
stöd för sin bisarra upp-
fattning i vetenskapen i
rummet bredvid!’’


