
❙ ❙ Det finns inget sätt att värdera kun-
skap inom medicinen som är skilt från
t ex kemins eller den historiska veten-
skapens. Våra specifika problem åter-
finns i stället i sättet att inhämta infor-
mationen och i spänningen mellan det
praktiska yrket och den medicinska ve-
tenskapen. Encyclopaedia Britannicas
definition av vetenskap lyder: »Varje
kunskapssystem som behandlar den fy-
siska världen och dess fenomen och som
innebär förutsättningslös observation
och systematiskt experimenterande«.
Allt som produceras på detta sätt är inte
automatiskt bra vetenskap. Å andra si-
dan är sådant som inte har skapats så de-
finitivt ingen naturvetenskap. Man bör
noga tänka efter på vilket sätt det är ve-
tenskap över huvud taget. Finns det en
vetenskap som inte kräver någon variant
av den vetenskapliga metoden? Det
handlar om att förstå världen och att ra-
tionellt söka efter den enklaste förkla-
ringen till ett återkommande fenomen.
En bra modell förklarar något som inte
låter sig förstås på enklare sätt. Förkla-
ringarna ska målmedvetet och förnuftigt
värderas gentemot den verklighet som
de ska förklara. 

Det kan i förbigående noteras att bra
vetenskap i sig inte har någon generell
godhet: Hallervorden-Spatz sjukdom har
namn efter Julius Hallervorden, en fram-
stående tysk neurolog. I sin forskning an-
vände han hjärnor från barn som mörda-
des i nazisternas eutanasiprogram.

Argumentation och spekulation
Vi söker sanningen med hjälp av argu-
mentering baserad på undersökning av

verkligheten. Den vetenskapliga meto-
den har rötter i den grekiska antiken.
Medeltidens skolastiska disputationer
vid de då nybildade europeiska universi-
teten bidrog med den logiska argumen-
tationsmetoden och sättet att närma sig
sanningen genom en diskussion, den in-
tresserade dialogen och samtidigt den
kontrollerade konflikten. Vi använder
fortfarande Occams rakkniv, en medelti-
da maxim som bland tänkbara förkla-
ringar förordar den enklaste.

Systematiska mätningar
Under renässansen började man basera
utsagorna om verkligheten på systema-
tiska mätningar. Galileo och Newton har
givit oss de mest beundrade exemplen på
den vetenskapliga metodens elegans. Ti-
digare obegripliga sammanhang kunde
plötsligt beskrivas med matematiska la-
gar. 

Kunde hela verkligheten förklaras av
ett sammanhängande logiskt, motsägel-
sefritt nätverk av lagar? Den positivis-
tiska filosofin presenterade ett sådant
program. Alla meningsfyllda påståen-
den skulle visas med hjälp av sinnen el-
ler logiska bevis. Positivisterna hävdade
vetenskapens enhet och slutliga förmåga
att förklara världen. De senaste 100
årens utveckling i fysik och matematis-
ka logik har dock visat att positivismens
dröm är ohållbar.

Observationer av upprepade fenomen
Det mesta vi vet härleds dessutom inte ur
ett fåtal grundläggande satser med hjälp
av logik. Kunskapen baseras snarare på
observationer av återkommande feno-
men och experiment. Med induktion slu-
ter vi oss till en bakomliggande lagbun-
denhet. Denna strategi ligger till grund
för den medicinska kunskapen. Först på
detta sätt kunde Galenos’ missuppfatt-
ningar i anatomi och fysiologi korrigeras

av Vesalius på 1500-talet och Harvey på
1600-talet [1].

Induktionen bevisar det falska
Induktionen är en problematisk metod.
Man kan aldrig vara säker på att ett på-
stående baserat på upprepad observation
är sant. Denna svårighet har varit känd i
300 år. Filosofen Karl Popper analysera-
de på 1930-talet förhållandet på ett
mycket fruktbart sätt. Hans slutsats var:
Vi kan inte vara säkra på att en förklaring
är sann; däremot kan våra observationer
i vissa lägen bevisa att en förklaring är
falsk. Vi kan trots denna brist leta oss
fram i sanningens riktning. Våra hypote-
ser kan visas vara bättre än sina före-
gångare, mindre problematiska och
mindre motsägelsefulla. En menings-
fylld hypotes är en sådan som i sig anvi-
sar en möjlighet till empiriskt test och
motbevis. Vetenskapen innebär »trou-
ble-shooting« i sökandet efter en san-
ning som finns som ett ouppnåeligt mål
[2]. Detta är inte ett så magert filosofiskt
utbyte som man kunde tro. Poppers stor-
het ligger i att han har en strategi som
styr mot sanningen i en värld som belas-
tas av få antaganden. Den har mycket
gemensamt med biologins praktiska
värld, men den liknar också verkligheten
som vi anar bakom 1900-talets fysik och
matematiska logik. Det måste finnas en
lagbundenhet, men vi kan aldrig bevisa
att vi har helt rätt i våra antaganden. Vi
behöver inte det heller utan närmar oss
förståelsen genom successiva testningar
och förkastanden av teorier. 

Förmåga att förutsäga världen
En forskare som förstår sitt område inser
var bilden av verkligheten har sin svag-
het. Han kommer att ställa den experi-
mentella frågan som belyser verkligheten
och kanske spräcker bilden. Han kanske
kan skissera en ny formalisering som
undviker just den svagheten. En läkare
som förstår sin patient kommer att remit-
tera honom till rätt undersökning eller låta
bli (detta är bara delvis ett vetenskapligt
problem). Man får nöja sig med att defi-
niera förståelse som en förmåga att förut-
säga världen. Vi kan på detta sätt förstå
verkligheten utan att ha besvarat frågan
vad som döljer sig innerst inne.

Teorier endast språkkonstruktioner
Finns det över huvud taget en lagbun-
den, oberoende verklighet eller är alla
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dessa förklaringar bara språkkonstruktio-
ner? Det sistnämnda är postmodernis-
mens världsbild när den förklarar alla te-
orier för »text«, påståenden som är relati-
va och beroende av sin referensram. Den
är felaktig. Vår kunskap om världen är ett
verktyg att förutsäga verkligheten. Medi-
cinen har många effektiva strategier som
baseras på kunskapsinsamling i en lag-
bunden värld. Atombombens utveckling
är dock det mest drastiska exemplet på så-
dan aktivitet [3] och visar det farliga i
vansinnet att betrakta kunskap på gott och
ont som en text med en betydelse bara
inom sitt sociologiska sammanhang.

Strategi för utgallring av det falska
Poppers filosofi utgör en kraftfull strategi
i en värld som vi inte riktigt förstår men
kan utforska. Vi kan inte säga vad som är
sant; vi kan däremot ofta säga vad som är
falskt. Man kan inte säkert säga om aids
beror på ett nymuterat virus eller om vi-
ruset har funnits i isolerade befolknings-
grupper sedan länge. Man kan däremot
säkert säga att aids inte beror på miljöför-
störing. Det kan vara svårt att avgöra om
månen är en himlakropp infångad för
länge sedan av jordens gravitationsfält el-
ler om den och jorden en gång uppstod ur
samma massa. Det är däremot dåraktigt
att ta denna osäkerhet till intäkt för en te-
ori för månen som en grön ost. Alla teori-
er kan inte göras likvärdiga.

Kreativitet och lögn
Spekulationen som föregår en formalise-
rad hypotes ingår inte i den vetenskapli-
ga metoden. Hur främjar man rätt sorts
spekulationer? Det tycks vara en fördel
att kunna betrakta verkligheten annor-
lunda. Skilda synsätt som härstammar
från olika områden och appliceras på
samma problem kan ge en produktiv
»korsbefruktning«. Den kreativa förmå-
gan att formulera modeller – världar som
inte finns – har en koppling till lögnen.
Litteraturvetaren George Steiner har
analyserat lögnens roll i språket och be-
skrivningen av världen [4]. Steiner peka-
de på möjligheten att språket ursprungli-
gen inte var ett kommunikationsverktyg
utan lika mycket en förklädnad – maske-
ring av tanken – och samtidigt ett kon-
stant skapande av alternativa världar.
Listens mästare Odysseus slog den trub-
bigt sanningsenlige Achilles i en kamp
där ramverket inte var moralen utan
överlevnaden. Lögnaren, flyktig som eld
och vatten, är vinnaren.

I vetenskapen är sanningen oumbär-
lig för byggnadens hållbarhet. Den
hänger samman med utövarnas integritet
och hederlighet. Samtidigt tycks det
vara en mycket framgångsrik strategi att
balansera på den smala eggen mellan
den trygga och tråkiga världen-som-

den-är och fantasins och även lögnens
skenbara världar. Olof Rudbeck den
äldres kraftfulla insatser inom naturve-
tenskap måste ställas bredvid hans mo-
numentalt förvirrade götiska fantasifos-
ter, Atlantica. Författaren är en gigant i
svensk medicin och naturvetenskap [5],
trots (eller möjligen på grund av) sin
ohämmade fantasi, där verkligheten har
skurits till för att passa. Är det så att ska-
paren av alternativa världar och den ego-
istiske lögnaren måste finnas i huset men
hållas under noggrann uppsikt, liksom
eld och vatten? Lögnaren skapar och
hans tankar prövas av Popper.

Kunskapen kopplad till kyrkan
Det organiserade samlandet av kunskap
har i många hundra år varit tätt kopplat
till kyrkan. Aristoteles misstog sig på
många punkter men det egentliga felet
begicks av dem som upphöjde honom
till en dogm. Ett skrämmande kapitel ut-
görs av Michel Servets beskrivning av
lungkretsloppet knappt 100 år före Har-
veys arbeten [6]. Servet var läkare och
studiekamrat med Vesalius. Han tolkade
sina fynd teologiskt som tecken på män-
niskans enhet med Gud. För detta döm-
des han av både den katolska inkvisitio-
nen och kalvinisterna i Genève till att
brännas på bål. Det var Calvin som ge-
nomförde detta ohyggliga mord. Den
svenska kyrkan frigjorde sig i en våld-
sam process från Rom, bara för att sena-
re återskapa en intolerant ortodoxi med
ett avvikande innehåll men likartad dog-
matisk form. Francis Bacon noterade på
1600-talet att man slutade upptäcka nyt-
tiga saker när kontemplation och doktri-
närt tänkande tog över.

Industri med massproduktion av fakta
Finns det risk att vetenskapen omvand-
las till en ny kyrka med sin egen dogma-
tik? Mängdmässigt produceras det idag
mer kunskap än någonsin. Vetenskapen
har blivit en industri som kan masspro-
ducera fakta med standardiserade verk-
tyg. I den hårda konkurrensen belönas
inte försiktighet med ord, och tystnad är
sällan en merit. Detta präglar aktörernas
sätt att förhålla sig, man optimerar sitt
handlande efter utbytet. Vi mäter allt vi
kommer åt. En effektiv produktion av
data selekteras fram, möjligen på be-
kostnad av nyskapande. Det finns för-
stås värdefull kunskap i denna flod.
Samtidigt åstadkoms mycket bråte med
vår logiska metod baserad på mätningar,
på liknande sätt som skolastiken gjorde
med hjälp av logik baserad på spekula-
tion. Sminket av offentlig och kommer-
siell gångbarhet är ett bra sätt att dölja en
intellektuell blekhet samtidigt som flo-
den riskerar att dränka de originella
uppslag som alltid finns. I denna värld av

ord, ord och ord som alltid är ofullkom-
liga kan man i viss mån förstå det post-
moderna misstaget att tro att allt är text.

Vetenskapen och teknologin
Vetenskapen har kommit att skiljas från
sin applikation, teknologin. I viss mån
uppvärderas vetenskapen, och man ser ner
på applikationen. Det har inte alltid varit
så. Den moderna vetenskapens historia
från Galileo och framåt är fylld av skickli-
ga hantverkare. Kirurgin bedrevs genom
århundraden av praktiskt inriktade fält-
skärer. Dessa hade en hel del kunskap om
kroppens funktioner medan den universi-
tetsbundna invärtesmedicinen fram till
1800-talets början sysslade med åderlåt-
ning, laxering och spekulationer. Den
unge preussiske militärläkaren Hermann
von Helmholtz bedrev under 1840-talet
på sin fritid studier i fysiologi och fysik.
Han undersökte nervfibrer och utvecklade
principen om energins bevarande, en av
fysikens grundläggande lagar. Senare
blev han professor i fysiologi och så små-
ningom professor i fysik. I samband med
sina arbeten i fysiologisk optik konstrue-
rade han ögonspegeln. Han publicerade
genom åren avhandlingar inom akustik,
neurofysiologi, fysikalisk kemi, astrofy-
sik, matematik och musik! Även om detta
inte riktigt är en typisk karriär för en
fältskär, så är Helmholtz ett lysande ex-
empel på hur praktiska frågor och appli-
kationer leder in mot problemens djup.
Samtidigt har vetenskapen fungerat bäst
när den har varit ett självändamål. Kanske
bör vetenskap vara hantverkarnas syssel-
sättning på deras fria tid och dess nytta
störst om någon ser till att de goda hant-
verkarna får tillräckligt med fri tid.

Vetenskapen har inte alla svar
Vid vetenskapligt skapande av kunskap
söker man efter allmänna lagbundenhe-
ter. Detta perspektiv är ett annat än yr-
kets perspektiv att hjälpa den enskilde.
Dessa två kan komma i en skarp konflikt
som man måste lösa på bekostnad av en-
dera perspektivet. Jag har nyligen fått re-
laterat en replikväxling som utspann sig
i samband med en docentkurs: En röst ur
auditoriet frågar: »Hur ställer ni er till
kunskap som inte är förankrad i det ve-
tenskapliga systemet med referee-be-
dömda artiklar?« Föreläsaren svarar:
»Ja, det dyker nuförtiden upp en del new
age-prylar och akupunktur och sådant ... ».
Kursdeltagaren följer upp: »Hur ställer
ni er till konst?« Föreläsaren korrigerar
sig: »Konst, läkekonst är ett stort och vä-
sentligt problem för oss.« Det är vid när-
mare eftertanke självklart att vetenskapen
inte har alla svar. Den har inte ens alla vä-
sentliga svar och den har en hel del ovä-
sentliga svar. Konsten och läkekonsten
kommer förhoppningsvis att fortsätta att
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vara ett stort problem för vår annars myck-
et effektiva kunskapsmaskin.

Naturvetenskapligt baserad humanism
Som användare av den medicinska kun-
skapen präglas man av dess verktyg. Det
har visat sig vara så kraftfullt att man kan
tro att allt slutligen kan förstås och sty-
ras med vetenskapen. Vi tror att ett ve-
tenskapligt korrekt svar alltid är det bäs-
ta förhållningssättet till en fråga. När
sprickorna i systemet framträder så upp-
står den motsatta reaktionen: En besvi-
kelse över vetenskapens ofullständighet
som förklaring och en farlig vändning
bort från förnuftsargumenteringen. För-
hoppningsvis klarar vi att hantera denna
irrationella utmaning. 

Rationaliteten får inte överges när vi
söker efter förklaringar. Samtidigt kan
det komma att bli viktigt att avgränsa det
vetenskapliga verktygets »förkla-
ringsområde« och att ta avstånd från an-
språken på att förklara och behärska hela
verkligheten. Vad är relevant? Vad vill
vi uträtta med vår kunskap? Hur förhål-
ler sig kunskapen till den enskilda lidan-
de människan som vi träffar i vårt arbe-
te? Dessa frågor är inte vetenskapsteore-
tiska utan etiska till sin natur. För den
kliniska medicinen är de grundläggande.
Det gäller att veta när vi inte ska ha en
naturvetenskaplig förklaring. Inom me-
dicinens avsiktligt oskarpa begrepp »ve-
tenskap och beprövad erfarenhet« ryms
mycket visdom om sådant som inte ska
sägas i ord och som vi inte får göra oss
av med. Jag skulle vilja beskriva läkar-
yrket som ett egentligen rent humanis-
tiskt yrke, som dock absolut kräver att
utövaren behärskar dess naturveten-
skapliga verktyg. Det utrymme som na-
turvetenskapen lämnar ska inte fyllas av
andra förklaringsscheman. Det vi saknar
är inte alternativa tolkningsramar. Om
det finns några andra »svar« så hittar vi
dem indirekt i en humanistisk känsla för
människans villkor i denna värld. Det är
författare som André Malraux, Ryszard
Kapuscinski, Josef Brodsky och Milan
Kundera som har förmått att uttrycka
dessa »svar« i vår tids språk.
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