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ferent theories and research traditions, each
with its own criteria for what is meant by a good
or correct decision. In classic decision analysis,
the criterion is rationality, defined as adherence
to logic and probability computation. In clinical
judgement analysis, the criterion is agreement
with the conditions of external (ecological)
reality and how well we adapt to them. Accord-
ing to the naturalistic decision making tradition,
there is no better criterion than the opinion of
experts in the field. This is discussed in the
article, and some of the research traditions are
presented.
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Enligt postmodernismen är
verklighet och sanning relativa
storheter, till skillnad från upp -
fattningen inom naturvetenska-
perna. Att gå tillbaka och se vad
som stödjer den empiriska me-
toden kan vara nyttigt eller
rentav nödvändigt för att stå en
möjlig faktanihilism emot.

Finns det en objektiv verklighet?
Kan vi få en säker kunskap om verklig-
heten genom våra sinnen? Kan vi till-
fredsställande analysera och beskriva
verkligheten med språkets hjälp? Detta
är tre grundläggande problem för all ve-
tenskaplig verksamhet.

De två första frågorna har filosofer-
na brottats med sedan antiken, medan
den sista frågan mera har kommit i fo-

kus under det senaste seklet, först i eng-
elsk och senare också i fransk filosofi.
Diskussionen tycks aldrig helt avslutad:
under senare år har postmodernismen
(eller om man hellre skall säga post-
strukturalismen) återigen satt frågorna
under debatt, med tonvikt på språkets
roll. 

På tidningarnas kultursidor har post-
moderna begrepp som »diskurs»,
»språkspel» och »kontext» fått fotfäste,
vare sig man diskuterar litteratur och
vetenskap eller jämställdhet och femi-
nism. Den gemensamma nämnaren är
att objektiv verklighet och sanning upp-
fattas som relativa begrepp, som bara
äger giltighet inom ramen för en »text»
eller en överenskommen språklig kon-
vention.

Faktanihilism
För den som arbetar med empiriska

vetenskaper kan diskussionen tyckas
abstrakt. När vetenskaplighet sätts ifrå-
ga inom den naturvetenskapliga världen
handlar det vanligen om sådant som
randomisering, dubbelblindkontroller
och korrekt statistisk behandling, inte

om huruvida en objektiv verklighet
finns till och kan beskrivas. Men icke
desto mindre kan det vara nyttigt, eller
till och med nödvändigt, att ibland gå
tillbaka till grunderna och se vad den
empiriska metoden är fotad på. 

Vi är vana att försöka skilja mellan
fakta och värderingar, men vi är kanske
inte så vana att bemöta påståenden om
att vad som är fakta bestäms av våra re-
dan etablerade tolkningsmönster, para-
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digm och diskurser. Den svenske filoso-
fen Axel Hägerström (1868–1939) be-
skylldes på sin tid för värdenihilism. Nu
verkar också en faktanihilism stå för
dörren. Är det ett hot mot den empiris-
ka forskningen?

Li vet en dröm
Att det inte finns någon objektiv

verklighet, utan att livet är en dröm el-
ler endast ett återsken av en högre verk-
lighet är en tanke som har förföljt både
filosofer och författare genom tiderna.
Om människan inte kunde drömma,
skulle hon sannolikt inte gripas av såda-
na tvivel på verkligheten. Men nu har
hon erfarenheten av att vakna från en
dröm – som är plausibel och påtaglig
medan den varade – till en verklighet,
där drömmen plötsligt verkar orimlig. I
språket använder vi uppvaknandet som
en metafor i alla möjliga sammanhang –
religiöst, politiskt, sexuellt. Det vittnar
om vilken märklig upplevelse det i själ-
va verket är att röra sig mellan dröm-
mens och verklighetens världar. 

Går det att logiskt bevisa att tillvaron
inte är ytterligare ett drömskikt som jag
kommer att vakna ifrån med samma
känsla som när jag lämnar sömnen? Vad
är det som säger att jag inte är den enda
människan som drömmer hela tillva-
ron? Denna ståndpunkt, som filosofer-
na kallar solipsism, är inte så lätt att ve-
derlägga med strikt logiska argument.

Den franske filosofen Descartes
(1596–1650) är, som bekant, en av de
många som grubblat över problemet.
Den enda fasta punkt som han kunde
finna var den egna tankeverksamheten:
»Jag tänker – alltså är jag till». Men där-
av följde inte nödvändigtvis att en ma-
teriell värld också existerade. »Jag kan
föreställa mig att mitt liv bara är en
dröm, en illusion. Jag kan tänka mig att
en ond demon hela tiden lurar mig»,
skrev Descartes. Men han gick trots allt
vidare, delvis med religiösa argument,
och baserade sitt tänkande på antagan-
det att det finns en objektiv verklighet
som vårt förnuft kan ge oss kunskap om.

Sinnesintrycken
Det är tänkbart att även Descartes

upplevde tillvaron som synnerligen på-
taglig, när han väcktes klockan fem på
morgonen för att diskutera filosofi med
drottning Kristina i de vinterkalla salar-
na på Stockholms slott. Eller misstänk-
te han att det var den onda demonen som
var i farten? Vi vanliga icke-filosofer
postulerar också av rent vardagliga och
praktiska skäl att en objektiv värld fak-
tiskt existerar. Om Läkartidningens lä-
sare bara vore en skapelse av min fanta-
si, skulle jag t ex kunna lägga ned pen-
nan här och göra något annat.

När vi upplever att sinnesintrycken
är så påtagliga att vi måste anta att det

finns en konkret verklighet bakom dem
har vi gott sällskap av en rad engelska
filosofer; de har ofta haft en ganska
praktisk inriktning i sitt tänkande. Men
hur förhåller sig sinnesintrycken till
verkligheten? De kan ju inte gärna vara
samma sak som verkligheten, resonera-
de redan John Locke (1632–1703) och
David Hume (1711–1776), vilka ägna-
de mycken tankemöda åt empirismens
kunskapsteoretiska problem. Locke an-
såg att tingen har dels vissa oberoende
egenskaper (t ex tyngd), dels andra som
det mänskliga sinnet tillskriver dem
(t ex färg). Hume gick längre och mena-
de att det enda som vi kan veta något om
är sinnesintrycken i vårt medvetande.

Tinget i sig 
Immanuel Kant (1724–1804) för-

sökte sammansmälta engelsk och konti-
nental filosofi genom att erkänna
sinnesintryckens betydelse men samti-
digt hävda, att människan är så beskaf-
fad att hon hela tiden sorterar intrycken
i förutbestämda kategorier som tid och
rum, orsak och verkan. Vi får aldrig nå-
gon kunskap om »tinget i sig» utan har
endast den bearbetade bilden i vårt inre.
Teorin verkar nästan förebåda den mo-
derna neurologins rön, att hjärnan oav-
låtligt arbetar med att sålla och av en
oändlig mängd intryck forma en be-
gränsad och begriplig bild av omvärl-
den.

Med tanke på att språket är filosofer-
nas viktigaste arbetsredskap är det för-
vånande att det dröjer så pass länge in-
nan de systematiskt börjar att granska
det som de tänker med. Det finns vis-
serligen redan hos de grekiska filoso-
ferna en diskussion om hur allmänna
begrepp och kategorier förhåller sig till
de konkreta tingen. Vi kan betrakta och
känna på bord av olika slag, men bordet
som samlande begrepp har ännu inget
öga sett och ingen hand vidrört. Platon
löste problemet genom att förlägga be-
greppen till en särskild idévärld, som
endast förnuftet, inte sinnena, kunde ge
någon kunskap om. I denna värld hörde
också matematikens och logikens slut-
satser hemma. Kants redan antydda re-
sonemang om »tinget i sig» har berö-
ringspunkter med Platons »rena» be-
greppsvärld.

Språkkritik en
Vissa språkkritiska ansatser finns

också hos andra filosofer, t ex Locke
och Leibnitz, men på allvar tar arbetet
fart först i England ungefär i början av
vårt sekel med Bertrand Russell och
Ludwig Wittgenstein som kända namn.
Ett stort problem är givetvis att språket
måste undersökas med hjälp av själva
språket, dvs bevisföringen tenderar att
bita sig själv i svansen. När man söker
ställa upp satser som gäller både den un-

dersökta texten och den analyserande
satsen uppstår gärna logiska svårighe-
ter. Russell strävade efter att konstruera
ett mer exakt vetenskapligt språk, med
vars hjälp han hoppades kunna urskilja
de problem som över huvud taget kun-
de formuleras på ett meningsfullt sätt.
Wittgenstein kom ju också i en känd
aforism till konklusionen att »det man
inte kan tala om, det måste man tiga
om», dvs det finns gränser för vad vi
kan uttrycka med språkets hjäp.

Det är också till stor del med stöd av
denna språkkritik som postmodernis-
men hävdar att kunskapen är relativ,
både i tid och rum. Eftersom all erfa-
renhet och alla slutsatser måste uttryck-
as i någon språklig form, blir allting
»texter» som faller offer för språkets be-
gränsningar och ofullkomligheter. Det
krävs en gemensamt accepterad språk-
kod för att en krets människor skall kun-
na förstå varandra. Vi lever i en värld
som är konstruerad av språket. Och
bristerna i språket smittar också av sig
på de sinnesintryck som vi vill beskriva
och beteckna som fakta. Här närmar sig,
såvitt jag förstår, postmodernismen den
solipsistiska ståndpunkten, låt vara att
det inte är ett enstaka jag som står i
centrum, utan en (begränsad) krets av
jag som ömsesidigt tillmäter varandras
sinnesintryck relevans och existens.

Konsekvenser 
för empirisk metod
Vad har nu naturvetenskaperna för

inställning till problemen med verklig-
heten, sinnesintrycken och språket? Ja,
de postulerar naturligtvis att det finns en
objektiv verklighet som man kan vinna
kunskap om genom sinnesintrycken
och förnuftet. 

Naturvetenskaperna har lagt ned stor
möda på att systematisera och objekti-
visera sinnesintrycken. Man kan säga
att de har ansträngt sig att så långt som
möjligt neutralisera det subjektiva jag
som tar emot och filtrerar sinnes-
intrycken. Här har vi bl a de välkända
kraven på relevans och validitet vid ur-
val av sinnesintryck, och på att observa-
tioner och experiment skall kunna upp-
repas och ge samma resultat, oavsett om
det är professorn eller amanuensen som
gör observationen eller experimentet.

Däremot har naturvetenskaperna
mycket litet bekymrat sig om språket,
möjligen med undantag för bearbetning
och presentation av statistiska data
(som man ju också kan se som en form
av språk). På den här punkten är kanske
en viss självrannsakan behövlig. Vilka
begränsningar finns det i naturveten-
skapernas traditionella språk och pre-
sentationssätt? Finns det erfarenheter
som naturvetenskaperna bortser ifrån
helt enkelt av det skälet att de inte kan
uttryckas med den hävdvunna
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begreppsapparaten? Är naturvetenska-
pens språk ett manligt språk?

Tröst i poesin
Ja, ungefär så här långt kommer väl

den som inte är filosof av facket i sina
funderingar om verkligheten, sinnes-
intrycken och språket. Det verkar som
om vi måste postulera att verkligheten
finns, nöja oss med att sinnesintrycken,
bearbetade av vår hjärna, ger en ofull-
ständig bild av verkligheten, och även
acceptera att språket ibland kommer till
korta när vi skall analysera, beskriva
och kommunicera. Sådana postulat och
begränsningar bör förstärka vår kritiska
attityd, men de innebär inte att hela
grunden för intellektuell verksamhet
och vetenskap rasar.

När man känner sig alltför förvirrad
av filosofin, kan man lyckligtvis alltid
trösta sig med poesin, t ex Werner As-
penströms lekfulla plädering för det
sunda förnuftet i dikten Du och jag och
världen:

Fråga inte vem du är och vem jag är
och varför allting är.
Låt professorerna utreda,
de har betalt.
Ställ hushållsvågen på bordet
och låt verkligheten väga sig själv.
Sätt på dig kappan.
Släck ljuset i tamburen.
Stäng dörren.
Låt de döda balsamera de döda.
Här går vi nu.
Den som har de vita gummistövlarna 
är du.
Den som har de svarta gummistövlarna 
är jag.
Och regnet som faller över oss båda
är regnet.
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■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
blemläkare, läkarproblem, ansvarsfrågor och patientförsäkringen.
80 sidor. 75 kr.

■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
Våldet möter läkare på skilda nivåer inom vården. Det kan också drab-
ba dem själva. 26 artiklar ger ett brett perspektiv  på våld och aggressi-
vitet. 84 sidor. 95 kr.

■ ENLIGT MIN ERFARENHET
32 korta, praktiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens var-
dag. Diagnostik, terapi, exempel på prevention och ledningsfrågor.
48 sidor. 55 kr.

■ LUNGCANCER
Kunskaperna om lungcancerns biologi har ökat väsentligt på senare år,
vilket innebär nya möjligheter för både prevention och behandling.
Kombinationen av flera terapeutiska principer innebär bot, eller lind-
ring, för fler patienter. Sex artiklar ger överblick över möjligheter och be-
gränsningar med dagens terapimetoder.
36 sidor. 60 kr.
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