
❙ ❙ Att knyta samman de två kulturerna
naturvetenskap och humaniora är den
viktigaste och mest fascinerande uppgif-
ten man kan tänka sig menar både Ed-
ward Wilson i sin bok Consilience [1]
och den nyligen avlidne Stephen Jay
Gould i The hedgehox, the fox and the
magister’s pox [2]. 

Det intressanta är att Gould och Wil-
son kommer till helt olika slutsatser.
Wilson anser att den moderna vetenska-
pen, och då främst evolutionsbiologin,
gjort sådana framsteg att detta måste få
återverkningar långt in i humanistiska
kärnämnen; till och med konsten och
estetiska värden skulle hämta näring ur
samma faktorer som styrt vår utveckling
som art. Bägge är eniga om evolutions-
biologins centrala roll, däremot tonar

Gould ner genetikens betydelse något
och menar att den reduktionistiska ve-
tenskapliga metoden har sina begräns-
ningar. Ofta kännetecknas komplexa sy-
stem av att helheten är annorlunda, helt
annorlunda, än summan av delarna. 

Georg Kleins artikel tangerar denna
problemställning när han diskuterar den
nya biologin som en lysande, baktalad
drottning. Man har svårt att tänka sig nå-
gon som är mer skickad att skriva om
detta än han, som ju står väl förankrad i
bägge kulturerna.

Idén om två kulturer
Finns det då två kulturer eller finns det
bara en? Idén att det finns två kulturer
lanserades av den brittiske forskaren,
universitetsadministratören och roman-
författaren Charles Percy Snow för ett
halvt sekel sedan. Varken Wilson eller
Gould är särskilt trakterade av tudel-
ningen, och knappast Klein heller, som
ju kritiserar den andra kulturen (som inte
är naturvetenskaplig). Wilson vill ex-
pandera naturvetenskapen och dess me-
toder och insikter (inte minst från evolu-
tionsteorin) in över humaniora och sam-
hällsvetenskap (både etik och national-
ekonomi blir biologiskt grundade disci-
pliner hos Wilson). Gould ser snarare
naturvetenskapens begränsningar (även

principiella sådana, där somliga områ-
den helt enkelt inte är tillgängliga för ve-
tenskapen) och förespråkar ett slags
samverkan baserad på ömsesidig re-
spekt, där den relativistiska kritiken mot
naturvetenskapen tillmäts viss tyngd. –
Här tror jag att Gould har en viktig
poäng.

Den hårda kritiken
Hur ser då denna relativistiska kritik ut?
Man skulle kanske kunna dela in den i en
mild och en sträng postmodernism, post-
strukturalism, eller hur man nu ska be-
teckna de intellektuella strömningar som
väl hade sin akademiska storhetstid för
ett eller ett par decennier sedan. Nu, med
typisk tidsmässig eftersläpning, har idé-
erna påbörjat sin marsch genom verk
och institutioner och genom den poli-
tiskt korrekta delen av akademin. Det
finns en vida spridd uppfattning inom
stora delar av makteliten att genetiska
faktorer inklusive de som skiljer könen
åt inte har någon betydelse, utan att
mänskligt beteende, maktstrukturer,
könsroller etc har skapats – »konstrue-
rats« som modetermen heter. Det är den-
na uppfattning som Stephen Pinker kri-
tiserar i sin bok The blank slate [3], som
Klein med gillande citerar. 

Jag håller med Klein om att en så hård
version av postmodernismen är felaktig
och kan få allvarliga konsekvenser – en
sådan kan vara att makt är rätt, en annan
att människan kan formas och förändras
lite hur som helst, eftersom det inte finns
någon mänsklig natur. Enligt denna upp-
fattning är dessutom vetenskapen en
konstruktion, som tillkommit som ett
medel att skaffa makt åt vissa grupper i
samhället. Lustigt nog är teorin i första
hand tillämpbar på dess egna föresprå-
kare, inte på naturvetenskapen!

Den mjukare varianten
Däremot finns det en mjukare variant av
kritiken mot den moderna biologin, som
jag tror man bör ta till sig som medicinsk
forskare och läkare. Ett exempel kunde
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Kanske kan läkarvetenskapen vara bryggan mellan de två kulturerna
naturvetenskap och humaniora – om det nu finns två olika kulturer –
det kanske bara handlar om konstruktioner. Det skriver Johan 
Frostegård i en kommentar till Georg Kleins artikel om den nya biolo-
gin som en lysande, baktalad drottning. Att drottningen är lysande
håller artikelförfattaren gärna med om men knappast baktalad. Även
bland stora vetenskapsmän finns ofta politisk naivitet och självöver-
skattning. 
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vara Karin Johannissons studier [4] av
hur somliga sjukdomar visar sig vara om
inte konstruktioner – patienterna mår ju
inte bra – så synnerligen kulturellt för-
ankrade. Ett genusperspektiv kan också
ge insikter i hur även medicinska »san-
ningar« kan »konstrueras« och hur man
systematiskt felbedömt kvinnors sym-
tom. Det är inte långsökt att tänka sig att
även basal biologisk forskning kan vara
påverkad av sådana mekanismer: nyck-
er, modeflugor, missgrepp och rentav
rena felaktigheter. Vem vet hur man om
något decennium kommer att se på den
kolossala upphaussningen av kartlägg-
ningen av människans genom häromåret
(som för övrigt visade sig vara inte män-
niskans genom utan Craig Venters!).

Jag tror alltså inte att Kleins syn på
vetenskapen som ett förutsättningslöst
sökande efter en objektiv sanning är fullt
förenlig med hur vetenskapen faktiskt
bedrivs eller hur den över huvud taget
kan bedrivas. Forskningen är i det stora
hela en praktisk hantering som bedrivs
av människor som vill testa sina hypote-
ser som de formulerat, intuitivt eller ex-
plicit, genom förutfattade meningar och
en kreativ process som vi knappast för-
mår genomskåda men som inte skiljer
sig så mycket från andra sorters skapan-
de. Det som skiljer vetenskapen från an-
nan kreativitet är snarare än de mentala
förutsättningarna det benhårda kravet på
empirisk kontroll.

Ja, en lysande drottning 
Är den nya biologin verkligen en lysan-
de, baktalad drottning? Eller är det med
den som med det heliga tysk-romerska
riket, om vilket Voltaire lär ha sagt att
det varken var heligt, tysk-romerskt eller
ett rike? Är den vare sig lysande, bakta-
lad eller en drottning? Som biomedi-
cinsk forskare vill man nog gärna hålla

med om att den är lysande. Men det finns
ju alltid en risk när man uttalar sig om
den egna forskningen. Ett kråkvinkel-
perspektiv kan göra sig gällande, inte
bara när det gäller ansökningar om
forskningsanslag. Hade man inte en för-
kärlek för det egna forskningsfältet skul-
le man knappast ägna det så mycket
energi. Det är som om ett slags delika-
tessjäv på något sätt fanns inbyggt i den
vetenskapliga forskningens själva förut-
sättningar. 

Forskningen har snarare karaktären
av en oändlig utfrågning, där man får
tänka sig att reslutatet blir en gradvis
större kunskap om en bakomliggande
objektiv verklighet – men samtidigt
finns det något gäckande och undflyen-
de hos den verklighet vi tycker oss do-
kumentera. Hur mycket vi än flyttar
fram positionerna, så upptäcker vi att na-
turen var ännu mer komplicerad än vi
trodde – vilket ju är tur för de ökande
skarorna av forskare. Som Klein skriver
när det gäller cellbiologi, så har vi endast
kommit till slutet på början. Hur vi nu
skulle kunna veta det.

Knappast baktalad
Jag tror alltså att den biomedicinska
forskningen bara mår väl av insikten om
att somliga av dess sanningar faktiskt
kan visa sig vara konstruktioner och att
den irritation hos samhällsvetare och hu-
manister som Klein beskriver kan hämta
näring ur den ibland naiva självöver-
skattningen hos biomedicinska forskare.
Tänk bara på Francis Crick, författaren
till det vetenskapliga arbete om DNAs
struktur, som Klein med rätta anser vara
en monumental händelse. På senare år
har Crick visat sig vara en stark före-
språkare för genetisk förädling och »för-
bättring« av människan, och en annan
stor genetiker, Hermann Muller, hade
liknande idéer. Även bland stora veten-
skapsmän finns alltså ofta stor politisk
naivitet. Så enbart baktalad kan den nya
biologin knappast vara; något ligger det
säkert i kritiken.

Även om den vetenskapliga självkri-
tiska referentgranskningsprocessen på
sikt leder till att felaktiga hypoteser eli-
mineras – om inte förr så när dess före-
språkare dör – så kan bägge överleva
länge.

Behöver vi alls en drottning?
Jag tror att det är bättre att vi som klini-
ker och forskare är medvetna om alla de
»idoler« som påverkar oss, för att tala
med 1500-talsfilosofen Francis Bacon.
Läkemedelsindustrins påverkan är ju
allmänt omskriven, däremot kunde man
ägna landstingens roll en tanke. Vilken
betydelse får det för den medicinska
forskningens inriktning och för objekti-

viteten hos läkare och forskare om
landstingets chefer i allt större utsträck-
ning rekryteras av andra skäl än de tradi-
tionella (god kliniker och/eller forskare
samt viss administrativ förmåga) och
pressas hårt av nya organisationsformer
hämtade från industrin med budget som
huvudsaklig vision? Innebär detta att
chefer i landstinget är jäviga och bör de-
klarera detta? Detsamma gäller utbild-
ning i landstingets regi.

Idén att den nya biologin skulle vara
en drottning är säkert ägnat att väcka ir-
ritation – vem är i så fall kung, eller
prins? Eller behövs det inte någon vid
drottningens sida? Behöver vi en drott-
ning?

Inom läkarvetenskapen är det lätt att
anamma en viss skepsis när det gäller
vetenskapliga sanningar; medicinhisto-
rien kantas av misslyckanden och intel-
lektuella dikeskörningar och ingen tror
väl att vi idag inte är offer för missför-
stånd, även om vi förhoppningsvis inte
gör misstag av samma dignitet som lä-
karna för bara ett halvtannat sekel sedan,
då man oavsiktligt dödade åtskilliga pa-
tienter med åderlåtning, purgeringar av
alla de slag och allmän okunskap. På sätt
och vis kanske just läkarvetenskapen är
den lämpliga bryggan mellan de två kul-
turerna, om dessa nu inte bara är en kon-
struktion!
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”Vem vet hur man om något
decennium kommer att se
på den kolossala upphauss-
ningen av kartläggningen av
människans genom härom-
året (som för övrigt visade
sig vara inte människans
genom utan Craig Venters!).

”Inom läkarvetenskapen är
det lätt att anamma viss
skepsis när det gäller 
vetenskapliga sanningar;
medicinhistorien kantas av
misslyckanden och intellek-
tuella dikeskörningar …


