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Sven Ove Hansson

Risker och rationalitet

Under de senaste åren har vi fått en snabbt växande litteratur om risk
analys och riskvärdering. I debatten ställs ofta krav på ett rationellt för
hållningssätt till risker. I denna artikel ska jag diskutera vilka rationali
tetskrav det är rimligt att ställa i dessa sammanhang.

Ordet ”risk” kan användas i huvudsakligen två, närbesläktade bety
delser. För det första kan det beteckna (den uppskattade) sannolikheten 
att en oönskad händelse ska inträffa. (T ex då man säger: ”Risken är 
högst en per tusen”. För det andra kan ordet ”risk”, mera allmänt, be
teckna en situation där det är möjligt men inte säkert att en oönskad 
händelse ska inträffa. När man i denna andra bemärkelse talar om ”en 
risk”, innefattas i detta begrepp både sannolikheten för den oönskade 
händelsen och en bedömning av hur allvarliga dess konsekvenser är. 
(T ex då man talar om ”att väga risken för arbetsskador mot risken för 
företagsnedläggning’ ’.)

Jag kommer här att använda ordet ”risk” i den andra, mer allmänna 
bemärkelsen. (I stället för ”risk” i den första bemärkelsen använder 
jag ordet ”sannolikhet”.)

1 Rationella riskjämförelser
Bl a i energi- och miljödebatten jämför man ofta olika risker och dis
kuterar vilken som är allvarligast. Man kan då ha olika kriterier för sina 
jämförelser. Det kan finnas anledning att erinra om några av de sätt 
varpå sådana kriterier kan skilja sig åt:

1. Man kan göra sammanvägningen av olika negativa konsekvenser 
(t ex dödsfall, olika sjukdomar, miljöskador) på olika sätt. Så t ex kan 
de som beslutar eller bildar opinion om bekämpningsmedel antingen in
rikta sig främst på att få bort de medel som skadar djur och natur, eller 
främst på att undanröja skaderisker för de människor som arbetar med 
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medlen. Olika aktörer (t ex miljögrupper och lantarbetarförbundet) 
har här gjort olika prioritering.

2. Man kan fästa olika stor vikt vid om en risk är frivillig eller inte. Gra
den av frivillighet kan illustreras av följande glidande skala: förorening
ar i ett enstaka cigarrettmärke — skadliga ämnen i all tobaksrök — luft
föroreningar i arbetsmiljön — föroreningar i stadsluft — föroreningar i 
all omgivningsluft. Ofrivilliga risker ses i allmänhet som allvarligare än 
frivilliga risker.

3. Man kan prioritera olika mellan ”kollektivrisken*’ (det förväntade 
antalet skador) och ”individrisken” (sannolikheten för en enskild indi
vid att skadas).

Det är uppenbart att individrisken spelar en stor roll för våra uppfatt
ningar om risker. I praktiken skulle de flesta acceptera en industripro
cess där var och en av 50 000 människor har en årlig dödsrisk om 1 på 
100 000. Mycket få skulle däremot acceptera en process där en enstaka 
person utsätts för en 50-procentig dödsrisk. Kollektivrisken är lika stor i 
dessa båda fall, men individrisken upplevs som oacceptabelt hög i det 
andra fallet.

Individrisken är dock inte det enda som avgör. Vid reparationer av 
kärnkraftverk kan individriskerna i regel göras små genom att ett stort 
antal arbetare anlitas, som vardera beträder den strålfarliga zonen en
dast under några få minuter. Denna metod kan i många fall ersätta tek
niska medel att minska individrisken, men den leder till väsentligt högre 
kollektivrisker. Förmodligen är de flesta människor obenägna att accep
tera en ohämmad ökning av kollektivrisken på detta sätt, även om in
dividrisken hålls inom accepterade gränser.

Det verkar alltså rimligt att fästa vikt vid både individrisken och kol- 
lektivrisken. Sammanvägningen mellan dem kan göras på många olika 
sätt.

4. Man kan ha olika värderingar av osannolika stora katastrofer. Det är 
långtifrån självklart att en sannolikhet om en på en miljon att en mil
jon människor dör är exakt lika allvarlig som en sannolikhet om en på 
tiotusen att tiotusen människor dör. Andra synsätt på stora katastrofer 
är möjliga, t ex synsättet att man bör se extra allvarligt på händelser 
med mycket allvarliga konsekvenser även om de är ytterst osannolika. 
Dag Prawitz (1980) argumenterar för en sådan ståndpunkt i termer om 
”en hierarki av värden, där värden högre upp i hierarkin har en absolut 
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prioritet, som inte genom sannolikhetsöverväganden kan balanseras 
mot värden av lägre dignitet’ ’ (s 10).

5. Man kan göra olika slags bedömningar av negativa konsekvenser 
som inträder först långt in i framtiden. Många riskbeslut har mycket 
långa tidsperspektiv. Våra ställningstaganden i miljöfrågor har regel
mässigt betydelse för livsbetingelserna om hundratusentals år. Det gäller 
t ex frågor om påverkan på klimatet, skador på ozonskiktet och utrot
ning av djur- och växtarter.

De flesta diskussioner om tidsfaktorns betydelse har gällt någon form 
av diskontering av framtida risker. Termen är hämtad från en analogi 
med penningförvaltning. Den som vill ha 1 000 kr på banken om 10 år 
behöver bara sätta in ett betydligt mindre belopp i dag. Bengt Hansson 
(1983, s 7—10) påpekar att analogin med pengar inte är något argument 
för diskontering av risk. Han nämner i stället tre andra argument för att 
anse en oönskad händelse mindre allvarlig ju längre det dröjer innan den 
inträffar. Det första argumentet är tekniska framsteg. Förhoppningsvis 
är ett cancerfall om 100 år mindre allvarligt än ett cancerfall i dag, efter
som chanserna till bot har ökat. Det andra argumentet kallar han av- 
skärmningsargumentet. Det räcker med en mycket liten sannolikhet för 
att varje generation ska utplåna mänskligheten för att det ska bli mycket 
osannolikt att mänskligheten finns om hundratusen år. Om en negativ 
händelse skjuts långt in i framtiden, är det då inte särskilt troligt att den 
alls kommer att inträffa. Hans tredje argument är upplevelsen, dvs att 
en negativ händelse upplevs som mindre skrämmande om det dröjer 
länge innan den inträffar.

I den teoretiska litteraturen har betydligt mindre uppmärksamhet äg
nats åt argumentation för att betrakta en oönskad händelse som mera 
allvarlig om det dröjer längre innan den inträffar. Jag vill nämna tre 
plausibla argument som kan anföras för en sådan ståndpunkt. Det förs
ta är att konsekvenserna av en negativ händelse kan bli mer allvarliga 
på grund av teknisk tillbakagång. Mänskligheten kan förlora tekniska 
möjligheter att lösa problem som vi i dag kan lösa. Detta kan t ex ske 
genom förlust av kunskaper eller genom att naturresurser blir mera 
knappa. Det andra argumentet är att politiska förändringar kan för
värra konsekvenserna av oönskade händelser. Ändrade opinioner eller 
politiska system kan t ex leda till försummelser av den löpande tillsynen 
av ett lager med högaktivt kärnkraftsavfall. Det tredje argumentet är 
förändrade värderingar. Vår generation ser på det hela taget allvarligare 
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pâ både hälso- och miljörisker än vad tidigare generationer har gjort. 
Kommande generationer kan komma att ytterligare skärpa kraven. Det
ta kan anföras som ett skäl att inte utsätta våra efterföljare för risker 
som vi själva skulle acceptera.

6. Man kan behandla kunskapsosäkerhet på olika sätt. Detta är aktuellt 
t ex då man jämför en kemikaliehantering som beräknas döda var hund
ratusende arbetare med hanteringen av en kemikalie vars eventuella 
skadeverkningar på hälsan är helt okända.

I praktiken görs denna bedömning helt olika för nya kemikalier och 
för ämnen som redan är i bruk. När det gäller nya kemikalier ser myn
digheterna tämligen allvarligt på kunskapsluckor, och betydande insat
ser börjar nu göras för att förhindra att ämnen tas i bruk innan dessa 
luckor har täppts till (Kemikaliekontroll 1984, s 155—158). Hälso- och 
miljöeffekterna är inte nämnvärt undersökta hos det stora flertalet av de 
ämnen som är i bruk (aa s 50). Här verkar emellertid risktagandet vid 
osäker kunskap väga lätt mot de ekonomiska förluster som skulle följa 
om man avstod från att använda dåligt undersökta ämnen.

Många debattinlägg om risker utgår från den mer eller mindre uttalade 
förutsättningen att det finns en viss metod att jämföra risker som skulle 
vara den enda rationella metoden. Inte minst förekommer resonemang 
med sådana förutsättningar när experter och ”etablissemang” tillbaka
visar bedömningar som gjorts av miljögrupper och andra opinionsbil- 
dare. I kärnkraftsdebatten gjordes t ex beräkningar av det förväntade 
antalet dödsoffer med olika energialternativ, och den som inte valde 
alternativet med den lägsta siffran ansågs oförnuftig.

En sådan ståndpunkt är självfallet inte hållbar. Det finns inte något 
enda rationellt sätt att välja hur man ska väga mellan olika slags nega
tiva konsekvenser, hur man ska väga in kunskapsosäkerhet etc. Därför 
måste man acceptera att det finns många olika jämförelsemetoder som 
alla är rationella, dvs förenliga med logik och förnuft. De är rationella 
från olika värderingsmässiga utgångspunkter. Valet av jämförelsesätt är 
bl a en fråga om etiska grundvärderingar.

Detta får bl a konsekvenser för energidebatten. Olika energialternativ 
ger upphov till risker som delvis är av olika slag, och därför inte jämför
bara på ett allmängiltigt sätt. När olika personer kommer till skilda slut
satser om valet mellan energikällor behöver detta därför inte betyda att 
någon av dem har resonerat orationellt.
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2 Risker i beslutsprocessen
Riskjämförelser är bara ett av flera led som förekommer i beslutspro
cessen om risker. Ordet riskvärdering används ofta för att beskriva den 
totala beslutsprocess som leder fram till ett avgörande om vilka risker 
som ska accepteras och vilka åtgärder man ska vidta mot de risker som 
man inte accepterar.

Riskvärderingar är oupplösligen förknippade med beslutsprocessen i 
övrigt. Nästan alla samhällsbeslut kan beskrivas i termer om att und
vika oönskade händelser. En del av dessa kan ibland kvantifieras på 
ett meningsfullt sätt, t ex hälsorisker och ekonomiska risker. Andra är 
närmast omöjliga att kvantifiera, t ex risker för kulturell utarmning, för 
social utslagning och för ökade motsättningar mellan olika samhälls
skikt.

I litteraturen om risker återges ofta tämligen exakt utförda modeller 
för riskvärdering. I alla sådana modeller har man valt ut vissa av de mer 
kvantifierbara faktorerna inom ett samhällsområde, t ex det förväntade 
antalet dödsfall och de förväntade ekonomiska förlusterna. Man jämför 
hur dessa faktorer påverkas vid olika beslutsalternativ, och väger dem 
mot varandra. Många kulturella och sociala värden faller med nödvän
dighet utanför sådana jämförelser, eftersom de inte kan kvantifieras. 
Här finns en uppenbar fara för ett slags teknokratisering av samhälls
politiken genom att man bortser från värden som inte kan uttryckas 
som siffervärden.

Ordet ”rationell” har ofta en bibetydelse av att skala bort andra fak
torer än någon eller några huvudfaktorer (t ex då man ”rationaliserar” 
en arbetsprocess). Om ordet ”rationell” tas i sin mer allmänna betydelse 
av ”förnuftig”, finns det ingen generellt giltig anledning att anse det 
vara rationellt att bortse från relevanta faktorer.

Om man väljer att använda en viss modell för riskvärdering, väljer 
man också att bortse från sådant som modellen inte tar hänsyn till. 
Varje riskvärdering är grundad på beslutsfattarens allmänna samhälls- 
värderingar. Det finns inget sätt att avpolitisera besluten om risker. Of
ta har man ändå försökt att göra detta. Kontroversiella och värderings- 
beroende beslut inom t ex miljö- och energipolitiken har framställts 
som rena expertbedömningar, frikopplade från den politiska besluts
processen och från allmänna politiska värderingar. Resultatet har ofta 
blivit att experterna mötts av misstro, och att de tvingats åse hur fakto
rer som de ansett irrelevanta eller irrationella ändå till slut har påverkat 
beslutet.
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Det är alltså inte rimligt att som krav på rationalitet begära allmän 
anslutning till en viss förutgiven modell för riskvärdering. Det skulle 
kanske vara tilltalande att i stället begära att den som deltar i diskus
sionen om riskvärderingar ska utgå från någon i förväg given modell, 
som kan beskrivas noggrant. Även detta är emellertid ett orimligt krav. 
Riskbesluten är så komplicerade, och så sammanvävda med andra be
slut, att ingen i förväg kan räkna upp alla de faktorer som skulle kunna 
påverka hennes bedömningar av risker. Den som i alla lägen håller fast 
vid en förutgiven modell måste göra stora förenklingar och lämna åt
skilliga viktiga men svårfångade faktorer därhän.

3 Rationalitetskravet kvarstår
Trots detta finns det ingen anledning att överge kravet på rationalitet i 
samband med riskvärderingar. Däremot måste rationalitetskravet for
muleras med insikt om att riskvärderingar inte kan särskiljas från den 
samhälleliga beslutsprocessen i stort. De rationalitetskrav man kan 
ställa på en utsaga eller ett diskussionsinlägg om risker är därför i prin
cip desamma som gäller för utsagor i andra samhällsfrågor. I det demo
kratiska arbetssättet ingår ett allmänt krav på den som vill påverka and
ras uppfattningar att låta sina egna argument utsättas för andras kri
tik, och att delta i ett offentligt samtal som följer det rationella menings
utbytets regler.

Även i det enklaste vardagssamtal har vi krav och förväntningar på 
varandras sätt att föra samtalet. Det är inte särskilt upplyftande att 
tala med en person som inte är beredd att förklara vad hon menar och 
som avfärdar andras argument utan att bemöta dem. I en del samman
hang, t ex vetenskaplig diskussion och offentlig samhällsdebatt, får 
missförstånd ofta större konsekvenser än vad de kan få i de flesta var
dagssamtal. För att vi ska lyckas att kommunicera med varandra i så
dana sammanhang måste vi skärpa de krav vi ställer på oss själva och 
varandra. Vi försöker, med andra ord, föra ett ordnat, rationellt sam
tal.

Som jag ser det är alltså rationalitetskravet i offentliga samtal om ve
tenskap och samhällsfrågor inte något som gör dem väsensskilda från 
vardagssamtal. Det handlar i stället om att vi starkt betonar en kvalitet 
som finns med i alla vardagssamtal, nämligen att göra sig så noggrant 
förstådd som möjligt. Det sker naturligtvis på bekostnad av andra kva
liteter som finns i vardagssamtalet, t ex spontaniteten.
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Kraven på ett rationellt samtal kan sammanfattas på följande sätt:
1. att ta andras argument och motargument på allvar och att accepte

ra ett hållbart argument oavsett vem som framför det,
2. att lägga fram sina argument så klart och vid behov detaljerat att 

andra kan granska dem och se hur slutsatserna är dragna,
3. att använda de ord som är viktiga för resonemanget på ett så en

hetligt och väldefinierat sätt som möjligt,
4. att inte medvetet föra fram motsägelsefulla påståenden,
5. att justera sina påståenden när andra påvisar att de innehåller mot

sägelser, och
6. att så långt möjligt grunda sina bedömningar i enskilda fall på mer 

allmänna principer, och att acceptera de logiska konsekvenserna av des
sa principer.

Det rationella samtalet kräver av sina deltagare logisk och analytisk 
förmåga. Men, som framgår av den första punkten ovan, är det inte allt 
som krävs. De flesta av oss har iakttagit hur analytiskt högt begåvade 
personer visat sig oförmögna att kommunicera med varandra därför att 
de inte varit beredda att engagera sig tillräckligt i varandras tanke
mödor. Det rationella samtalet kräver också medmänsklig inlevelseför
måga. Rationalitet är också en fråga om en känslomässig inställning.

Riskvärderingar och riskbeslut är komplicerade, och det har visat sig 
vara ett område där människor lätt hamnar i att prata förbi varandra. 
Därför är det rimligt att försöka föra de avgörande samtalen — skrift
liga och muntliga — inom detta område enligt kraven för ett rationellt 
samtal.

Detta är i själva verket ett högt ställt krav. Det innebär bl a att det 
inte i första hand ska vara de oreflekterade riskupplevelserna som blir 
utslagsgivande vid beslutsfattandet, utan de riskvärderingar som upp
står ur dessa riskupplevelser då de utsätts för egen reflektion och andras 
kritik.

4 Värderingar och fakta
Ett beslut om risker innefattar dels en bedömning av vilket faktaläget 
är, dels en bedömning av vilka beslut man bör fatta på grundval av 
sin kunskap om faktaläget. I en demokratisk beslutsprocess är det ange
läget att skilja mellan dessa båda led i processen. Bedömningen av fak
ta är nämligen en expertuppgift, där människor med utbildning på olika 
områden har företräde. Själva beslutsfattandet är däremot något som i 
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en demokrati inte kan överlämnas åt experter. Det är en medborgaran- 
gelägenhet, som ytterst måste skötas genom den politiska beslutspro
cessen, där alla ska ha lika mycket att säga till om.

Inställningen att man så långt möjligt bör skilja mellan fakta och vär
deringar får inte förväxlas med inställningen att fakta och värderingar 
är två slags entiteter som är oberoende av varandra och som man åt
minstone i princip skulle kunna skilja fullständigt från varandra. Var
ken fakta eller värderingar ”finns” i verkligheten. Däremot finns det 
både faktaaspekter och värderingsaspekter i de utsagor vi gör om verk
ligheten.

I många sammanhang, också i vardagslivet, är det praktiskt att ren
odla dessa båda aspekter av våra språkliga uttrycksmedel. När jag blir 
tillfrågad om vägen till järnvägsstationen, försöker jag så klart som 
möjligt beskriva vägen dit, och går inte alltför mycket in på mina vär
deringar om hur vackra eller fula husen längs gatan är. När jag disku
terar en teaterpjäs med en person som jag såg den tillsammans med, re
dovisar jag inte fakta om vad som hände på scenen, utan koncentrerar 
mig på mina egna värderingar om föreställningen. Om jag ska berätta 
om samma pjäs för en person som inte sett den, kanske jag börjar med 
att ge fakta om dess innehåll, och går därefter över till att redovisa mina 
egna värderingar om den.

I många — men säkert inte alla — av de sammanhang där vi har an
ledning att föra våra samtal i det rationella samtalets form har vi också 
anledning att försöka skilja mellan fakta och värderingar. Det gäller 
t ex i vetenskapligt arbete, och det gäller också i diskussionen om risker.

Att skilja mellan fakta och värderingar om risker är emellertid lättare 
sagt än gjort. Värderingar kommer ständigt på olika sätt in i faktabe
dömningen. Detta framgår tydligt i bedömningen av toxikologiska 
tester.

Det är många och svåra steg som måste tas för att en samling test
resultat ska leda fram till slutsatser om ett ämnes skadeeffekter hos 
människor. Värderingar (t ex om hur starka bevis som krävs för att anse 
en risk föreligga) och faktabedömningar vävs samman i vart och ett av 
en serie avgöranden som leder fram till den samlande bedömningen. Ett 
försök att göra denna process värderingsfri skulle innebära att man i 
flera av bedömningsleden fick ersätta preciserade omdömen och siffer
värden med ett brett spektrum, beroende av hur starka beviskrav som 
ställs, av synen på kunskapsluckor, av hur allvarliga olika slags skador 
bedöms vara etc. Slutresultatet av bedömningen skulle då bli så oprecist 
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att den blev otjänlig som beslutsunderlag.
Även om den toxikologiska bedömningen inte kan göras värderings- 

fri, kan emellertid de underliggande värderingarna göras mer explicita. 
Värderingar finns nu ofta ”dolda” i de vetenskapliga bedömnings
grunderna. Bakom den hävdvunna tillämpningen av signifikanskravet 
på testresultat döljer sig t ex värderingen att det ska krävas betydligt 
starkare bevis för att anse ett ämne skadligt än för att anse det oskadligt 
(Hansson 1982, s 55—64). Om sådana värderingar tydliggörs i stället för 
att döljas blir det också möjligt att utsätta dem för uppdragsgivarnas 
avgöranden. Detta är en förutsättning för demokratisk kontroll av myn
digheternas toxikologiska bedömningar. Situationen är likartad inom 
andra områden där komplicerade riskbedömningar görs på medborgar
nas uppdrag.

Uppgiften att skilja fakta från värderingar kan alltså inte lösas en 
gång för alla, t ex genom något enkelt organisatoriskt handgrepp. Man 
måste ständigt arbeta med att så långt möjligt avlägsna värderingar från 
faktabedömningarna, och med att tydliggöra de värderingar som ändå 
kommer att ingå i faktabedömningarna så att de kan utsättas för all
mänhetens granskning. Detta är en evig kamp som aldrig fullt ut kan 
vinnas, men som man kan föra mer eller mindre framgångsrikt.

Det finns de som hävdar att denna kamp inte behöver föras, att man 
inte ens ska försöka att skilja mellan fakta och värderingar (t ex Feyer- 
abend 1975). Det vanligaste argumentet för denna ståndpunkt synes 
vara att fullständig åtskillnad är omöjlig. Att något inte kan göras full
ständigt är emellertid inget argument för att inte göra det så långt möj
ligt.

Från demokratiska utgångspunkter är det viktigt att undvika dolda 
värderingar i beslutsunderlag om t ex risker. Misslyckas detta kan följ
den bli att det demokratiska beslutsfattandet ger vika för expertvälde.

5 Människornas oro
Det ingår i de demokratiska grundvärderingarna att samstämmighet, 
konsensus, tillmäts ett egenvärde. Den västerländska parlamentariska 
traditionen omfattar ett starkt mått av kompromissökande. Kompro- 
misslöshet skulle i praktiken ofta leda till att man inte kunde samla ma
joriteter, och därmed till handlingsförlamning.

Behovet av samstämmighet och kompromisser finns i hög grad också 
vid beslut om vilka risker som ska accepteras. Det är inte eftersträ

9



vansvärt att genom knappa majoritetsbeslut tillåta risker som en bety
dande minoritet oroar sig starkt över.

Demokratin kräver av folkrepresentanterna att de tar del av opinions
yttringar, och söker samlande lösningar som kan accepteras av så många 
som möjligt. I praktiken handlar detta, i riskfrågor liksom i all annan 
politik, om en balansgång. À ena sidan finns det risk för populism, dvs 
för en principlös politik utan egen idépolitisk drivkraft. À andra sidan 
finns det risk för dogmatism, dvs för att driva den egna linjen utan hän
syn till människors önskemål. Var den rätta balanspunkten ligger är en 
svår bedömning för envar med politiskt ansvar (Hansson 1979).

Det är angeläget att beslutsfattare både lyssnar och tar hänsyn till 
människors oro. Ibland framställs ett sådant hänsynstagande som otill
börligt taktiskt och rentav som irrationellt. Denna kritik grundas emel
lertid på otillräcklig insikt om demokratins innebörd och det politiska 
ansvarets villkor. Att många människor oroar sig för en företeelse är ett 
faktum som ofrånkomligen påverkar — och måste få påverka — be
sluten.

6 Vad forskningen kan ge
Det finns inga generella metoder att fatta riskbeslut, varigenom dessa 
kan göras enklare och mindre beroende av allmänpolitiska värderingar 
än vad andra politiska beslut är. Riskforskningen kan inte minska be
slutssituationens komplexitet, även om vissa av dess utövare ibland gett 
sken av detta. Ändå kan forskning om riskbegrepp och riskuppfatt
ningar lämna väsentliga bidrag till den offentliga diskussionen om hur 
olika risker ska bedömas. Ur rationalitetskravet följer nämligen ett be
hov av kritiska genomlysningar av vad beslutsfattare och opinionsbil- 
dare säger om risker. I detta perspektiv blir det en uppgift för riskforsk
ningen att påvisa komplexiteten i beslutssituationen, snarare än att för
söka hitta genvägar förbi denna komplexitet. 
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Sören Stenlund

Descartes’ metod III
(Fortsättning från föregående nummer.)

Föreläsning 7
Hittills har jag talat om den allmänna frågan om vad filosofiskt tänkan
de är och vad jag har försökt peka på är de drag i Descartes’ sätt att tän
ka som är mest allmängiltiga, som är relativt oberoende av den specifika 
vetenskapliga metod som Descartes propagerar för och drag som jag 
anser att man kan lära något av fortfarande. Jag har pekat på sidor hos 
Descartes’ sätt att tänka där man idag definitivt inte kan sägas ha gått i 
Descartes’ fotspår, men där man kanske har anledning att göra det. (Det 
finns idag en hel del förträngt genuint tvivel.)

Vad jag skall ägna mig åt i fortsättningen är det mer specifika Des- 
carteska sättet att tänka, Descartes’ vetenskapliga metod. Och när det 
gäller detta så har man idag kanske inte så mycket nytt att lära, men där-; 
emot en hel del att bli medveten om. Och som jag utlovade i den första 
föreläsningen så skall jag lägga tonvikten på skillnaderna med den Aris- 
totelisk-Skolastiska vetenskapssynen.

Jag skall börja med att peka på några punkter i Descartes’ veten
skapssyn som är väsentliga just ur denna synpunkt, men först vill jag 
framhålla några svårigheter med själva termen vetenskap.

Som jag sa förra gången så har vi idag en tendens att använda den ter
men så att vetenskap är de verksamheter som bedrivs vid våra universi
tets- och forskningsinstitutioner. En vetenskap är i denna mening ett 
forskningsområde, som på grund av bl a specialisering sönderfaller i 
olika delområden och grenar. Och det är mer eller mindre självklart att 
ingen kan vara kunnig i och insatt i en hel vetenskap utan bara i delom
råden. Och detta inte bara på grund av att det inte behöver finnas 
ra omfång kvantitativt sett, utan på grund av att det inte behöver finnas 
någon levande, inre, ämnesmässig grund som håller ihop olika grenar 
till ett område, utan det kan vara rent yttre, organisatoriska, administ- 

12



rativa faktorer som håller ihop ett forskningsområde. Den akademiska 
filosofin har i hög grad också följt med i denna utveckling, tänk t ex på 
alla fackfilosofiska delområden med namn av formen ”Philosophy 
of . . (Ibland kan man undra om det inte är biblioteksklassifikatio
ner och förlagsreklam som normerar områdesindelningen inom den 
akademiska filosofin.)

Vad jag vill komma till är detta: det är omöjligt att förstå Descartes’ 
vetenskapssyn om man (omedvetet) sas håller fast sig i denna moderna 
användning av termen vetenskap. Det är ett synsätt som är helt främ
mande för Descartes. Specialiseringen och pluralismen i den samtida 
skolastiska vetenskapen hör till de saker som han vänder sig emot:

Man måste tro att alla vetenskaper är så sammanlänkade att det är mycket lät
tare att studera dem alla tillsammans än att isolera den ena från den andra. Om 
därför någon verkligen önskar söka sanningen bör han ej välja ut en speciell ve
tenskap; ty alla vetenskaper är förenade med varandra och beroende av var
andra: han bör snarare tänka på hur han skall öka förnuftets naturliga ljus, inte 
i avsikt att lösa den ena eller andra svårigheten av skolastisk typ, utan för att 
hans insikt må upplysa hans vilja till ett riktigt val i livets alla skiften (Regulaæ).

För Descartes är alltså vetenskap inte någon i yttre mening organise
rad, kollektiv verksamhet. Vetenskap är snarare kunskap, eller univer
sell insikt, som ett idealt mänskligt förnuft eller medvetande skall kun
na äga i sin helhet. (”Vetenskap i sin helhet är sann och uppenbar in
sikt”, säger Descartes.) Detta är så att säga ett kriterium som hör till 
hans vetenskapsideal. För Descartes är det så att man inte äger en del av 
kunskapen om man inte kan se den utifrån den universella insikt som är 
vetenskap i Descartes’ mening. Någon skulle kanske invända att detta 
synsätt kunde vara möjligt på Descartes’ tid då vetenskapen var rela
tivt outvecklad. Men under de senaste hundra åren då den expanderar 
och blir så enormt komplicerad som den är i dag så blir också detta syn
sätt omöjligt.

Men detta är ju att säga att det inte är det Descarteska rationalistiska 
och idealistiska kunskaps- och vetenskapsidealet som har format vår 
syn på vetenskapen. Det är snarare de empiristiska och positivistiska 
idealen som har haft den rollen, tillsammans med den allmänna mate
rialism som har gett tekniken dess starka ställning.

Den första och viktigaste principen i Descartes’ vetenskapssyn är allt
så följande: Det finns i grunden bara en vetenskap — inte flera som 
skiljs åt av olika ämnen.

Denna universella vetenskap är för Descartes inte ett lärosystem, utan 
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primärt en universell metod eller sätt att tänka. Observera att Descartes 
tar upp denna punkt, inte som en dogm eller lärosats, utan som en regel 
(för tänkande, för sökande efter sanning), inte som en tes som man be
visar eller argumenterar för, utan som en regel som man följer.

Vad Descartes beskriver i Regulae ad directionem ingenii är inte sitt 
vetenskapsideal som någon sorts visionär utopi, utan han exemplifie
rar, han ger konkreta regler för vad det betyder att följa detta ideal i 
praktiken, han framhåller vilken skillnad det gör i förhållande till den 
samtida vetenskapen. (Håller man fast sig i vår tids vetenskapssyn så 
kan det vara svårt att läsa Descartes på det sättet.)

Descartes’ kritik i dessa texter riktar sig mot det i samtida vetenskap 
och tänkesätt som står ivägen för följandet av dessa regler och som är 
ett hinder för förståelsen av Descartes’ sätt att tänka. När det gäller 
drag i den Aristoteliska vetenskapstraditionen så är det framförallt föl
jande två saker: (i) realismen och sensualismen, dvs den avgörande roll 
som den omedelbara sinnesuppfattningen har, (ii) den pluralistiska ve
tenskapssyn som beror på indelningen av vetenskaperna efter konkret 
ämne.

Och det är, enligt min mening, i ljuset av detta som man skall förstå 
den s k cartesianska dualismen mellan kropp och själ. Descartes’ uni
versella metod kan iakttas bara av det ”rena”, från den omedelbara sin
nesuppfattningen avskilda, förnuftet. Det förnuft som inte låter sig stö
ras eller hindras av första bästa iakttagelse, association eller sinnesret- 
ning. Den cartesianska dualismen är inte någon sorts supertes om verk
lighetens beskaffenhet, utan den hör till Descartes’ metod, den är ett 
förhållningssätt i Descartes’ sätt att tänka. Det är i detta förhållnings
sätt som man når de ”första principerna” och det är därför som Des
cartes kan säga: Alla vetenskapliga begrepp och principer har sin grund 
i förnuftet (ratio). De är ursprungligen rena idéer.

Det är, enligt Descartes, den motsatta Aristoteliska realismen och sen
sualismen, enligt vilken principerna är s a s hämtade ur naturen via sinn
lig iakttagelse, som tvingat fram den pluralistiska vetenskapssynen.

Detta är en viktig punkt på vilken man i vår europeiska vetenskaps
tradition följer Descartes och inte Aristoteles. Det förefaller mig som 
om de mest framstående, nyskapande vetenskapliga innovationerna un
der de senaste århundradena har tillkommit enligt detta (idealistiska) ve
tenskapliga tänkande. (Jfr t ex Einsteins betoning av det teoretiska tän
kandets karaktär av fritt skapande av idéer i sin autobiografi. Han 
framhåller detta drag som väsentligt för vetenskapligt tänkande och 
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ställer det emot den form av realism som utmärker den Aristoteliska 
synen på grundbegreppens ursprung och den sensualism som finns i em
pirismens vetenskapssyn.)

De största vetenskapliga framstegen har, enligt vad jag kan se, inte 
tillkommit i ett tänkande som styrts av de empiristiska vetenskapsidea
len (t ex de som framställts i Mills efterföljd). Denna vetenskapssyn är 
den som mera är anpassad till vetenskapen som kollektiv, institutionali
serad verksamhet och som borgerlig samhällsfunktion — inte det ny
skapande, vetenskapliga tänkandet.

Det finns anledning att lägga märke till likheterna mellan empirismen 
under de senaste hundra åren och den sensualism i den Aristoteliska ve
tenskap som Descartes kritiserar. Dessa likheter undanskyms, enligt min 
mening, av en missvisande historieskrivning där det sägs att den nya na
turvetenskapen från Descartes, Galilei m fl skiljer sig från den medelti
da genom att man slutade ägna sig åt ren spekulation och i stället bör
jade göra iakttagelse och observation av naturen. Det förefaller mig rik
tigare att säga att det var precis tvärtom. Descartes säger så här:

Det förefaller mig egendomligt att så många med sådan noggrannhet skall un
dersöka mänskliga seder och bruk, växternas egenskaper, stjärnornas rörelser, 
metallernas förvandling, och liknande vetenskapers ämnen medan samtidigt 
ingen, praktiskt taget, bryr sig om god insikt eller universell vishet, och trots att 
icke desto mindre alla andra studier bör uppskattas inte så mycket för deras eget 
värde som för att de bidrar något till denna vishet. (Regulcé)

Är inte detta en tankeställare för en hel del av den empiriska forskning 
som görs även idag utifrån empiristisk vetenskapssyn? Vad Descartes 
här menar med ”universell vishet” är metoden, det sätt att tänka som 
han beskriver och det är det mest väsentliga draget i detta tänkande, av
skildheten från sinnesuppfattningen, som empirismen tar avstånd ifrån.

Det nya i den nya naturvetenskapen bestod i att man tillät sig att bilda 
och formulera idéer, begrepp, principer i avskildhet från den omedel
bara sinnesuppfattningen som man sedan konsekvent håller fast vid i 
observation. Man tillät sig att använda idén om absolut tomrum, om 
fullständigt friktionsfria ytor etc, trots att dessa idéer inte var givna som 
sinnligt iakttagbara företeelser. Observerandet blev därigenom, på ett 
helt annat sätt än tidigare, ett observerande som styrs av i förväg uttänk
ta och fastlagda principer (experimentet).

Vetenskapen måste, enligt Descartes, vara perfekt. Den får inte inne
hålla sannolika åsikter, den tolererar inget tvivel. Också detta riktar sig 
emot den form av common-sense realism som utmärkte den Aristote- 
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liska vetenskapssynen. Descartes har ingen användning för Aristoteles’ 
dialektiska logik, vars syfte var att bland allmänna åsikter och sanno
lika uppfattningar nå fram till de som duger som första principer för ve
tenskaperna.

De enda redan existerande vetenskaper som Descartes finner uppfylla 
detta krav på perfekthet är aritmetiken och geometrin. Och han ställer 
sig frågan: Vad är det hos dem som gör detta?

Det finns, säger Descartes, två vägar till kunskap: erfarenhet och de
duktion. Deduktionen felar aldrig. När det tycks så, så beror det på fals
ka empiriska premisser. Sådana förekommer inte i aritmetiken och geo
metrin ty dessa vetenskaper utgår från begrepp och principer vars gil
tighet kan inses med det rena förståndet utan hänvisning till sinnesupp- 
fattning och erfarenhet.

Vad Descartes formulererar här är en i förhållande till den Aristote
liska traditionen (inkl Euklides) ny matematiksyn som bäddar för mate
matikens utveckling under 1700- och 1800-talen.

Det sägs ibland att förändringen av naturvetenskapen vid nya tiden 
bestod i det att man börjar använda matematiken i naturbeskrivningen. 
Detta kan vara missvisande om man inte också tillägger att det var frå
ga om en ny matematik, en matematiksyn som inte passade in i den Aris- 
toteliska vetenskapsläran. Och det nya är just synen på de matematiska 
grundbegreppen och principerna som avskilda från och oberoende av 
den sinnliga erfarenheten. Man släpper på det krav på konkret innehåll 
hos grundbegreppen, som var väsentligt hos Aristoteles och Euklides, 
och förbereder därigenom den rena matematiken i modern mening. Som 
Descartes själv påpekar så är det utifrån denna syn på matematiken som 
algebran och det algebraiska notationssättet blir naturligt och använd
bart.

När Descartes talar om aritmetik och geometri som de enda existe
rande vetenskaper som uppfyller hans krav, så avser han inte matemati
ken som officiell lärobyggnad inom den Aristoteliska vetenskapstradi
tionen, utan vissa enskilda matematikers sätt att arbeta självständigt, 
vid sidan av traditionen men som — av olika skäl — behöll sitt kunnan
de för sig själva. Det kan vara av intresse att se vad Descartes själv säger 
om detta:

Jag tycker mig uppfatta vissa drag av denna sanna matematik hos Pappus och 
Diophantus, vilka, trots att de inte tillhör den tidigaste perioden, dock levde 
många århundraden före vår tid. Men jag anser att dessa författare med en sorts 
låg slughet (som verkligen är beklagansvärd) förteg denna kunskap. Kanske

16



handlade de precis som många andra nydanare är kända för att göra med sina 
upptäckter, dvs de fruktade att deras metod, såsom så enkel och klar, skulle 
missförstås och nedvärderas om den fick spridning.---------

----------det har funnits skickliga personer som har försökt återuppta samma 
konst. Ty det förefaller vara just den vetenskap som är känd under det barbaris
ka namnet algebra, om vi bara kunde frigöra den från alla siffror och obegrip
liga figurer som den översvämmas av, så att den kan uppvisa den klarhet och 
enkelhet som bör finnas i äkta matematik. (Reguloé)

Föreläsning 8
I den Aristoteliska traditionen hade den omedelbara sinnesuppfattning- 
en en helt annan roll som ursprunglig kunskapsgrund än i det Descar- 
teska tänkandet. Och det innebär, som jag sa förra gången, att iaktta
gelse och observation har skilda betydelser i de två tänkesätten. I den 
Aristoteliska traditionen var observerandet på ett helt annat sätt ett ob
serverande med ”obeväpnat öga”.

Såväl de möjliga som de faktiska resultaten av observation beskrivs i 
något språk eller system för beskrivning. I ett sådant språk ligger ett sätt 
att strukturera omvärlden och begripa den. Det är i ett sådant system 
som de möjliga resultaten av observation är föreställningar och de fak
tiska resultaten blir minnen och erfarenheter. Det kan då förefalla som 
det inte finns något observerande med ”obeväpnat öga” alls. Och det är 
riktigt att i denna mening finns det ingen ”omedelbar observation”. 
Den skillnad jag vill framställa mellan Descartes-traditionen och den 
Aristoteliska traditionen gäller detta språks eller beskrivningssystems 
ursprung och uppkomst. Skillnaden kan antydas genom att man ställer 
följande drag emot varandra:

Cartesianskt tänkande Aristoteliskt tänkande
Det språk och begrepp man använder 
är från början uttänkta, konstruerade 
efter krav som den deduktiva teori
bildningen ställer.
Den sinnliga, för-vetenskapliga erfa
renheten är bedräglig och vilseledande.

Det språk som används är det naturli
ga språket, som vuxit fram i ett spon
tant sammanhang med användning
arna av det.
Det vetenskapliga tänkandet utgår 
ifrån en given ”förvetenskaplig kun
skap”. Grundsatserna söks i denna 
förvetenskapliga kunskap sådan den 
föreligger.
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Cartesianskt tänkande
Principerna ligger i naturen, men ej i 
den sinnliga företeelsevärlden. De kan 
inses endast av det från sinnena avskil
da, rena förståndet (ratio).
Naturen = den natur som är tillgäng
lig endast för det rena tänkandet.

Observerandet styrs av bilden av natu
ren som ett mekaniskt system.

Aristoteliskt tänkande
Principerna ligger redan i naturen, och 
de kan inses av förståndet endast via 
sinnena.

Naturen = den natur som förnuftet 
kan fatta genom och i harmoni med 
den direkta sinnliga uppfattningen.
Observerandet styrs av bilden av natu
ren som en levande organism.

Skillnaden mellan Cartesianskt och Aristoteliskt tänkande är naturligt
vis mer komplicerad än så här. Det finns exempel på uttänkta, kon
struerade begreppsbildningar i Aristoteliskt tänkande liksom det också 
finns drag av Aristotelisk realism hos Descartes. Vad jag vill peka på här 
är två skilda huvudtendenser som är väsentliga när det gäller att förstå 
observationens roll i de två traditionerna.

Man kan få en mera konkret idé om vad denna skillnad innebär om 
man tänker på att vi idag tror på existensen av t ex elementarpartiklar 
eller mikroorganismer, som inte är direkt tillgängliga för sinnena, med 
nästan lika stor visshet som de föremål som vi iakttar direkt. Vi undvi
ker föremål som innehåller ett farligt virus eller som utsänder radio
aktiv strålning, trots att vi inte kan direkt iaktta det farliga. Enligt atom
teorin består denna stol mest av tomrum, men enligt vårt förvetenskap
liga synsätt så är den massiv och kompakt. För det Aristoteliska synsät
tet så kan teorin och sinnenas omedelbara vittnesbörd inte komma i kon
flikt på detta sätt. Det blir ett skäl att förkasta teorin. För det Descar- 
teska synsättet blir det däremot helt i sin ordning att strunta i den direk
ta sinnesuppfattningen. För den nya naturvetenskap som Descartes 
grundlägger blir det i stället utfall av observation, förutsägelser, expe
riment, vilka är beskrivna och styrda av den redan fastlagda teorin, 
som avgör teorins riktighet. Och i detta observerande kan det vara vä
sentligt att bortse från mycket i den direkta sinnesuppfattningen.

Den skillnad mellan Aristoteliskt och Cartesianskt-modernt tänkande 
som jag har pekat på här är vad som Kant formulerar klart i det han kal
lar för ”den kopernikanska revolutionen i filosofin”: Det är inte natu
ren som föreskriver sina lagar för förnuftet utan förnuftet föreskriver 
naturens lagar (Prolegomena § 36).

Detta uttrycker en avgörande punkt i brytningen mellan Aristoteliskt 
och modernt tänkande, och det är bl a detta drag i modernt tänkande 
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som möjliggör de stora framstegen inom naturvetenskapen. Det inne
håller fröet till synen på teorier som ”fria skapelser av intellektet” (Ein
stein), som inte är sanna eller falska i någon absolut (metafysisk) me
ning, utan vilkas riktighet avgörs utifrån enkelhetskriterier och tillämp- 
barhet.

Detta är alltså i linje med det tänkande som Descartes och andra ini
tierade, och det är enligt min mening viktigt att inse detta eftersom en 
realistisk syn på vetenskapliga teorier fortfarande är vanlig (genom det 
starka inflytandet från populärvetenskap och populärfilosofi). Många 
av de vetenskapsfilosofiska problem som diskuteras idag beror, enligt 
min mening, på att man (via empirismen och den populära positivismen) 
har fått in ett realistiskt betraktelsesätt, liknande det Aristoteliska, som 
är i konflikt med det tänkande i vilket de bästa av våra vetenskapliga 
teorier uppstod.

Descartes gick inte så långt som till att betrakta teorier och begrepp 
som ”fria skapelser av intellektet”, även om han är med om att lägga 
grunden till detta moderna synsätt och trots att han i praktiken, i sina 
matematiska och naturvetenskapliga skrifter, arbetar i den moderna an
dan. Han var alltför bunden vid (vad jag tidigare kallade för) den teo- 
logisk-metafysiska rationalismen. Denna bestod av

1) tron på en konstant, evig, absolut verklighet, och

2) tron att intellektet är i harmoni med den och kan överblicka den.

Denna tro manifesterar sig hos Descartes i (det som Kant kallar för) 
dogmatismen, och i anspråket på universell tillämpbarhet av metoden. 
Motsvarande drag finns också hos Aristoteles och denna tro är alltså 
något som förenar dem. Det visar sig också i deras gemensamma sätt att 
formulera syftet med filosoferandet: att nå den fullständiga, absoluta, 
eviga Sanningen. Denna sanning är ju just harmonin eller överensstäm
melsen (korrespondensen) mellan 1) och 2), kunskapens överensstäm
melse med sitt objekt.

Trots denna likhet så uppfattar de såväl 1) som 2) och relationen mel
lan 1) och 2) (och därmed sanningsbegreppet) på mycket olikartade sätt. 
Båda har en deduktiv syn på vetenskap, ett axiomatisk-deduktivt veten
skapsideal. Vetenskaplig kunskap är bevisad kunskap (Aristoteles’ epis- 
téme). Men skillnaden kommer fram när man tittar på grundbegreppen, 
grundsatserna och de första principerna (som är obevisade). Descartes 
kallar dem för ”de enkla och rena sanningarna”.

19



Den intellektuella kunskapsförmåga med vilken man når insikt i dessa 
obevisbara sanningar är vad man brukar översätta med intuition. 
Descartes använder den motsvarande latinska termen intuitio i Regulæ, 
men som han själv påpekar så ger han den en i hög grad egen innebörd i 
förhållande till den Aristotelisk-skolastiska traditionen — och en inne
börd som står i diametral motsats till den Aristoteliska motsvarigheten 
nous.

Descartes* intuitio Aristoteles* nous
Ren intellektuell åskådning, som gäller 
idéer som kan ”klart och tydligt inses” 
med det från sinnesuppfattningen av
skilda förnuftet.

Exempel:
Att triangeln har tre sidor.
Geometriska axiom som t ex att ge
nom två punkter går precis en rät linje. 
Att 2 + 2 = 3 + 1 följer av
2 + 2 = 4och3 + l = 4.

En intellektuell åskådning där sinnes
uppfattningen ingår på ett väsentligt 
sätt. Den bildar grunden för induktio
nen (epagoge): att se det allmänna idet 
enskilda.

Inseendet av geometriska axiom.
Inseendet av t ex det allmänna sub
stansbegreppet från enskilda fall av ty
pen: ”Denna häst”, ”denna männi
ska” (underförstått: som jag nu står i 
direkt sinnlig kontakt med).

Vem av Descartes eller Aristoteles har rätt när det gäller t ex de geo
metriska axiomen? Behövs den sinnliga åskådningen vid inseendet av 
dem eller inte? — Frågan är komplicerad av flera olika skäl. Det är inte 
fråga om två olika uppfattningar om en och samma sak, utan två olika 
sätt att se på de geometriska begreppen och satserna inom två olika sätt 
att tänka. Och man har inte rätt att jämföra de två synsätten hur som 
helst — i synnerhet är det vanskligt att jämföra dem ur synpunkten av 
vilket som är ”riktigare” eller ”bättre” i någon sorts absolut mening. 
En sådan jämförelse resulterar bara i värdeomdömen.

Vad vi kan göra är att beskriva skillnaden ur vår synpunkt — som na
turligtvis är bestämd av matematikens och geometrins utveckling un
der de senaste århundradena: tillämpningarna inom fysiken, konstruk
tionen av icke-euklidiska geometrier, de formella axiomatiseringarna 
av geometrin. Och då är det klart att Descartes* synsätt är mer i linje 
med denna utveckling av geometrin. Descartes förbereder konceptionen 
av den rena euklidiska geometrin som ett autonomt begreppssystem 
som är oberoende av det konkreta rummet.

Men hos Descartes finns dock bilden av geometrin som beskrivande 
någon sorts verklighet (även om den inte är sinnligt given). Det är mot 
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bakgrund av den bilden som såväl Descartes som Aristoteles (och 
Euklides) hamnar i frågeställningen om hur axiomen och grundprinci
perna kan inses vara sanna och riktiga, dvs som om de uttrycker san
ningar om någon verklighet. Det sätt att göra matematik och geometri 
som leder fram till alternativa, icke-euklidiska geometrier och till de for
mella axiomatiseringarna av geometrin (Hilbert) styrs inte längre av den 
bilden och där uppkommer inte heller frågan om axiomens sanning el
ler falskhet. De har här rollen av fastlagda regler som man följer i ope
rerandet med geometriska figurer och frågan om deras giltighet kan ba
ra betyda giltighet för någon viss tillämpning eller i relation till något 
annat system av regler.

Föreläsning 9
Hos både Descartes och Aristoteles utmärks de sanna satser som inses 
med intuitionen av att de inte kan betvivlas, de har högsta grad av viss
het och nödvändighet. Aristoteles uttrycker det så att dessa sanningar 
måste, såsom första premisser i bevis, ha högre grad av nödvändighet än 
de slutsatser som härleds ur dem.

Denna nödvändighet kommer av att hela det sammanhang som sat
serna gäller är i intuitionen närvarande för förnuftet, det är uppenbara
de i ”det naturliga ljuset” (lumen naturale). Men genom att man fattar 
detta ”naturliga ljus” på så olika sätt så betyder det också olika saker. 
För Descartes är denna nödvändighet möjlig bara genom frånvaron av 
all sinnlig erfarenhet. För Aristoteles kommer nödvändigheten av att 
förnuftet via sinnesuppfattningen är i direkt kontakt eller beröring med 
det allmänna i det enskilda. Intellektet blir ett med det uppfattade vid 
denna beröring (ungefär så uttrycker sig Aristoteles).

Man kan också se detta som två olika uppfattningar om evidens. För 
Descartes är det det rena förnuftets evidens med det abstrakta matema
tiska inseendet som förebild. För Aristoteles är det evidens som hör till 
ett mer åskådligt-konkret tänkande. (På denna punkt framträder tydligt 
det som Husserl kallar för ”den mytisk-religiösa inställningen” hos 
Aristoteles; øfr Husserl: Die Philosophie in der Krisis des europäischen 
Menschentums).

För den moderna synen på t ex geometri (i varje fall som jag vill tolka 
den) så har dessa idéer om nödvändighet och evidens hos axiom och 
grundsatser en mycket mer ”prosaisk” innebörd. Nödvändigheten hos 
axiomen i den rena euklidiska geometrin är helt enkelt axiomens karak
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tär av regler som bestämmer eller konstituerar det euklidiska begrepps
systemet, eller, om man vill, regler för hur man opererar med punkter, 
linjer, cirklar etc i det euklidiska regelsystemet. I detta system ligger des
sa regler fast och i den meningen är de nödvändiga och omöjliga att be
tvivla, men detta är logisk eller principiell omöjlighet och inte möjlig
het som hänvisar till någon sinnlig eller översinnlig verklighet. (Man kan 
naturligtvis ”betvivla” dem i den meningen att man kan ersätta dem 
med andra regler och övergå till ett annat system än det euklidiska.) Om 
man vill kan man också i denna mening säga att axiomen är evidenta 
för den som arbetar inom det euklidiska systemet, eller, att hela det sam
manhang som ett axiom framställer är direkt närvarande för honom: 
”inseendet” av axiomen är ingenting mer än att korrekt kunna följa 
dem som regler för hur man opererar med de geometriska figurerna, de 
är inte satser som beskriver någon sorts faktiska förhållanden.

Motsättningen mellan det Aristoteliska och det Cartesianska evidens- 
begreppen är, tror jag, grunden till flera av de vetenskapsfilosofiska 
problem som uppstår i och med empirismen, t ex induktionsproble
met. Inom empirismen, och särskilt den moderna, populära empir
ismen, försöker man bortse ifrån och överbrygga motsättningen mellan 
dessa evidensbegrepp. Man vill behålla den Aristoteliska, på sinnesupp- 
fattningen grundade evidensen hos begrepp och principer och försöker 
förena den med våra efter-cartesianska, moderna vetenskaper, som har 
uppstått i den motsatta, Cartesianska synen på evidens, som styrs mera 
av krav som själva teoribildningen som helhet ställer. (Därmed vill jag 
inte nedvärdera allt i den s k empiriska vetenskapskritiken, t ex de stora 
insatser som gjordes av Hume, Berkeley och Mach.)

En annan skillnad mellan den Aristoteliska och Descarteska veten
skapssynen är det jag tidigare talade om som Aristoteles pluralistiska 
vetenskapssyn gentemot Descartes’ monistiska syn på vetenskapen. Jag 
tycker att detta är en intressant punkt idag eftersom det har att göra med 
idén om specialiseringens nödvändighet för framgång. Om denna spe
cialisering i den skolastiska vetenskapen säger Descartes:

De har därför ansett att detsamma gäller om vetenskaperna och särskiljt dem 
från varandra enligt deras ämnen, de har ansett att de bör studeras åtskiljda, var 
och en för sig. Men detta är med säkerhet fel. Ty eftersom alla vetenskaper tagna 
tillsammans är identiska med mänsklig vishet som alltid förblir en och densam
ma ehuru använd på olika ämnen, och eftersom den inte undergår någon mer 
differentiering från dem än solens ljus från de olika ting den upplyser, så behö
ver förståndet inte alls hålla sig inom vissa gränser (Regulœ).
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För att rätt uppskatta Descartes’ poäng här så har man hjälp av den 
skillnad mellan dogm- eller läroaspekten och metodaspekten, som jag 
har talat om tidigare. Det är ur aspekten på vetenskap som ett sätt att 
tänka, som metod att lösa problem, och inte som system av lärosatser 
eller av artikulerad kunskap, som den Descarteska uppfattningen blir 
rimlig (även om Descartes’ anspråk på sin metods räckvidd är alltför 
stora).

Jag tror att man kan förstå också denna skillnad mellan de Aristote
liska och Descarteska vetenskapssynerna utifrån det sensualistisk-realis- 
tiska draget i det Aristoteliska tänkandet. (Jag uppehåller mig vid detta 
eftersom jag tycker att det finns en stark tendens mot ett liknande sen- 
sualistisk-realistiskt drag i modern vetenskaplig forskning, i vilket man 
tappar bort det bästa i det tänkande och teoretiska förhållningssätt som 
utvecklats i europeisk tradition efter Descartes.)

I den Aristoteliska, mer läroinriktade vetenskapsuppfattningen så lig
ger tonvikten i teoretiserandet på klassifikation och definition och på 
fastställande av den inbördes ordningen mellan klasserna, snarare än på 
problemlösande. Till grund för klassificerandet, definierandet och där
med för hela den Aristoteliska vetenskapen, ligger läran om predikabi- 
lierna. Dessa predikabilier kan man förklara som de huvudtyper av klas- 
sifikatoriska, subjekt-predikat omdömen av formen

Alla A är B

som finns på grundval av hur naturen är ordnad (av tingens natur). 
(Här är det naturligtvis en annan användning av ordet ”natur” än den 
som vi kopplar ihop med naturvetenskap. Den ligger närmare den an
vändning som förekommer i fraser av typen ”Det ligger i sakens natur 
att...”). Predikabilierna är följande:
Definition (det för subjektet väsentliga, det kan utbytas mot subjek

tet)
Proprium (något för subjektet säreget men inte väsentligt, det kan ej 

utbytas mot subjektet)
Genus (släkte, art)
Differentia (särskiljande drag, anger för subjektet väsentlig bestäm

ning men kan ej utbytas mot subjektet)
Accidens (tillfällig bestämning)
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Man kan få (en i varje fall formell) förståelse av detta om man betraktar 
Aristoteles eget exempel: Människan är ett djur (genus) med tankeför
måga (differentia). Definitionen består alltså av genus plus differentia.

Vad som definieras är, enligt Aristoteles, underavdelningarna (spe
cies) till en given genus. Och att definiera ( = att ange någontings natur 
eller väsen) är just att ange dess närmaste genus och dess differentie
rande kännetecken.

Hela den Aristoteliska vetenskapen kommer alltså att vila på denna 
predikabilielära, och dess ”giltighet” eller ”riktighet” är därför viktig. 
Att den är riktig såsom förankrad i ”naturens ordning” är nu något 
som man enligt Aristoteles inser med induktion (epagöge), dvs med kun
skapsförmågan nous. Och här kommer det jag har kallat för det sensua- 
listisk-realistiska draget fram.

Vetenskaperna kan nu inte komma i konflikt med naturens ordning, 
därför är följande den kanske viktigaste grundprincipen i Aristoteles’ 
vetenskapssyn: Varje vetenskap har ett ämne och detta måste ligga inom 
ett och samma genus.

Genusgränserna är också gränser för giltigheten av en vetenskaps 
grundsatser (jfr de gränser som Descartes talar om i citatet ovan). Där
av den vetenskapliga ”pluralismen”.

Hos Aristoteles förekommer en distinktion mellan att en princip gäl
ler ”i bokstavlig eller exakt mening” och att den gäller enbart i ”analog 
mening”. En viss allmän princip som gäller något för ett visst genus vä
sentligt, kan föras över till en specius av detta genus. Den gäller då om 
detta species i bokstavlig mening. Det som gäller om alla trianglar i kraft 
av att det är något essentiellt för alla plana geometriska figurer, det 
gäller i bokstavlig mening om alla trianglar. Vissa principer, som gäller 
tvärs över genusgränserna, gäller i analog mening. En sådan princip är 
t ex att lika kan utbytas mot lika. För Aristoteles är det nu viktigt att de 
för en vetenskap karakteristiska begreppen och grundsatserna måste 
gälla i bokstavlig mening.

Det är av detta skäl som en sats i geometrin inte kan bevisas med me
toder från aritmetiken enligt Aristoteles synsätt. Den analytiska geo
metri som Descartes skapar var alltså omöjlig på dessa rent veten
skapsfilosofiska grunder. Inom den Aristotelisk-Skolastiska traditio
nen accepterade man inte sådana bevis som bevis eftersom det inte finns 
några principer som gäller i bokstavlig mening över motsvarande genus- 
gränser. Dessa är för aritmetiken: diskret kvantitet, och för geometrin: 
kontinuerlig kvantitet.
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Varför? Varför ville man inte uppfatta matematik som en vetenskap 
med ämnet kvantitet (innefattande geometrins ämne och aritmetikens 
ämne som underavdelningar)? Något som Leibniz skulle göra senare.

Förklaringen är, tror jag, det sensualistisk-realistiska draget i Aristo
teles tänkande: Det genus som kan bilda ämne för en vetenskap måste 
manifesteras konkret. Det måste finnas ett konkret något som manifes
terar det gemensamma för underavdelningarna.

Kvantitet kännetecknas av delbarhet i delar, men mellan talens kon
kreta manifestation som antal ting och geometriska figurers konkreta 
manifestation som fysiska linjer, punkter etc, så finns det ingenting som 
är både konkret och delbart i delar. (Så uppfattar jag alltså Aristoteles’ 
skäl.)

Någonting som gäller för både diskret och kontinuerlig kvantitet är 
t ex principen: Det hela är större än var och en av sina delar. Men detta 
gäller enligt Aristoteles bara i analog mening. För att en princip skall 
gälla i bokstavlig mening om en species (tycks Aristoteles mena) så räc
ker det inte att den gäller om motsvarande genus, den måste också ma
nifesteras konkret på något sätt.

Det är alltså genom att man överger detta krav på konkret, åskådlig 
manifestation av grundbegrepp och grundsatser som Descartes och and
ra grundlägger vår europeiska matematik och vetenskapstradition. Vad 
man lägger tonvikten på och gör till det väsentliga är snarare det som 
enligt Aristoteles gäller ”i analog mening”, vad vi idag skulle kalla för 
formella, strukturella samband och likheter. Begreppsparet enkel-sam- 
mansatt övertar rollen av species-genus, vetenskapen handlar inte läng
re om ting som essenser utan om termer i kvantitativa relationssam
band. Relationssambanden härleds inte ur sinnesuppfattningen utan ge
nom ren formell jämförelse. Teoretiserandet blir inte längre meditation 
över det som föreligger, utan över vad som är användbart i det som fö
religger för den deduktiva teorin. Det väsentliga i kunskapen blir inte 
tingen, utan abstrakta relationssamband mellan dem (invarianser). Be
visbegreppet förändras vid evidensbegreppet. Nominaldefinitionerna 
blir viktigare än de Aristoteliska väsensdefinitionerna (Pascal, Port- 
Royal-logiken, som är den klassiska Aristoteliska logiken anpassad till 
den Descarteska andan). Formbegreppet blir mekanistiskt. Axiom, prin
ciper utmärks inte i första hand av att de är evidenta, utan av att de är 
det från vilket man härleder och bevisar. Idén om tecknens arbiträritet 
uppkommer, och mycket, mycket mera. 
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PerMåhl

Vad kan vietnamveteranerna lära oss 
om människans natur?

Det är påfallande ofta jag möter välutbildade människor (dvs lärare) 
som anser att människan innerst inne tänker på sig själv. Eftersom jag 
själv anser att mycket talar emot detta hamnar jag i diskussioner lik
nande den nedan återgivna. Men först sammanfattar jag mina teser i 
punktform, vilket förhoppningsvis gör det lättare att följa med i sväng
arna.

Mina teser
1. Egoism bör endast hänvisa till medvetna avsikter, vilket medför att 
våra handlingar ibland är egoistiska, ibland inte. Detta öppnar vägen 
för att diskutera vilken vikt egenintresset bör ha i våra liv.
2. Egoism bör inte hänvisa till omedvetna motiv, eftersom detta med
för att inga iakttagelser räcker för att påvisa att vi faktiskt ofta handlar 
oegoistiskt.
3. Standardargumenten för ”omedveten egoism” kan kritiseras enligt 
följande:

a) Barnbeteende. Att barn är mer egoistiska än vuxna kan ifrågasät
tas. Även om det vore sant att barn är egoistiska, återstår att visa att 
vuxna behåller egoismen. En hel del barnbeteende lämnar vi ju för gott. 
Att dra slutsatser om människans natur utifrån iakttagelser av barn 
verkar omöjligt eftersom barn beter sig olika i olika kulturer.

b) Freud ocn psykoanalysen. Den psykoanalytiska synen på männi
skan ger inget stöd för att vi är egoister. Vi kan handla i strid med våra 
medvetna eller omedvetna drifter. Delar av vår traderade moral kan 
också vara omedvetna. Psykoanalysens dynamiska syn på människan 
tillskriver inte någon ålder ( = barndomen) eller personlighetsnivå 
( = Detet) mer naturlighet.
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c) Darwin och utvecklingsläran. Utvecklingsläran ger inget stöd för 
att människan är egoistisk. Sociala djurs förmåga att offra sig för andra 
är snarast ett stöd för motsatsen.

d) Kristendomens inflytande. Att kristendomen till synes predikat en 
icke-egoistisk moral och misslyckats är inget stöd för att människan är 
egoistisk av naturen. I stället pekar mycket på att västerländsk kultur 
uppfostrat till egoism. Vad vi uppfattar som naturligt avspeglar i själva 
verket Arw/Zur-bundna värderingar. Just benägenheten att tolka barn, 
djur, medmänniskor och oss själva egoistiskt är skäl att misstänka att 
vårt kulturella självmedvetande är falskt.

Dialog —(jag börjar)

— Jag kan ge flera exempel på att både du och jag är villiga att avstå 
ifrån personliga fördelar för att andra ska få det bra.

— Javisst, men då vill vi ju det.
— Vad menar du?
— Vi avstår ifrån personliga fördelar därför att vi mår bra av det, dvs 

vi är egoister.
— Hur jag mår, har väl inget att göra med om min moral är egoistisk 

eller inte?
— Jo. Du skaffar dig förstås en moral som ger just dig maximal till

fredsställelse i livet. Och det är egoism.
— Så du menar att alla är egoister oavsett vilken moral man har?
— Om man bara går tillräckligt djupt!
— Så det är ingen skillnad mellan Mahatma Gandhi och Adolf Hit

ler i moraliskt avseende.
— Nej, inte i grunden. Båda hade sin tro. Gandhi var hindu och 

icke-våld var bara en förutsättning för hans frälsning. Han jobbade för 
sitt eget egoistiska mål.

— Men låt säga att du ber att få låna pengar av mig. Jag har det lite 
knapert, men eftersom du är min vän så lånar jag ut pengarna.

— Och går därifrån nöjd och glad med en fjäder i din moraliska 
hatt.

— Nej det är inte alltid jag gör. Jag kanske ångrar mig och undrar 
om jag varit lite blåögd och dum.

— Du kanske var dum?
— Ena gången mår jag bra efter att ha lånat ut pengar. Andra gång

en mår jag dåligt. Vad har det med egoism att göra?
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— Den gång du mår dåligt har du gjort en felkalkyl.
— För att vara egoist måste jag alltså medvetet ha planerat att må 

bra efteråt.
— Javisst, du trodde att du skulle känna dig nöjd, men missbedöm

de situationen.
— Men jag håller inte med dig i exemplet med pengarna. När jag 

funderar på om jag ska låna ut pengar eller inte kalkylerar jag inte med
vetet hur jag ska må efteråt. Jag kan till och med tänka mig att ta vissa 
negativa konsekvenser för andras skull.

— Du lurar dig själv.
— Men du? Planerar du medvetet att må så bra som möjligt?
— Kanske inte. Men vi är uppfostrade till att dölja våra verkliga mo

tiv. Vi inbillar oss ofta att vi offrar oss för varandra när vi i själva verket 
förverkligar oss själva.

— Nu påstår du att vi ibland, till synes, offrar oss för andra. Jag på
står detsamma. Läser man Gandhis skrifter kan man studera hans icke
egoistiska motiv för sina handlingar. Hur vet du att vi allihop lurar oss 
själva? Hur vet du att vi även i dessa fall har dolda egoistiska motiv?

— Det finns mycket som talar för det, t ex uppfostran.
— Vad menar du?
— Se på barnen. De är ju jämförelsevis opåverkade av kulturen. De 

är kvalificerat egoistiska, roffar åt sig leksaker, bevakar sina prylar 
mm.

— Jag vet inte om jag håller med dig. Mina döttrar är mest omväx
lande givmilda och egoistiska, ungefär som jag själv. Men varför skulle 
barnens beteende säga oss något om vad som är naturligt för vuxna?

— De har inte lärt sig att spela den sociala teatern ännu. De har inte 
förträngt den förbjudna egoismen.

— Nu driver du tesen att det barn gör avslöjar människans verkliga 
natur. Men barn kissar på sig också.

— Lägg av.
— Skämt åsido. Jag menar att barn gör en massa saker som vi inte 

uppfattar som uttryck för människans natur. Och som vi inte tror att 
vuxna önskar eller vill undermedvetet resten av livet.

— Du vet mycket väl att jag menar att vår kristna fostran förtränger 
vår ursprungliga egoism.

— Men kinesiska barn lär ju bete sig annorlunda.
— Det är möjligt att man lyckas indoktrinera barn tidigare och effek

tivare i Kina.
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— Eller så är våra barn mer indoktrinerade.
— Men ta Freud. Barndomen är den viktigaste tiden i våra liv och av

gör vår framtida personlighet. Barnen genomgår samma psykiska ut
veckling oberoende av kultur.

— Men Freud upphöjer inte barnens moral till den naturliga?
— Inte? Han anser att människan drivs av lustprincipen. Vårt ytters

ta motiv är alltid att tillfredsställa våra drifter. Denna egoistiska grund 
är ofta omedveten. Alltså, vi är omedvetna egoister.

— Människan styrs inte alls enbart av sina drifter enligt Freud. I så 
fall hade han aldrig haft några patienter. De kom ju till honom för att 
de inte styrdes av sina drifter utan följde den borgerliga moralen, dvs 
styrdes av sina överjag.

— Så blev de psykiskt knäckta också. Det är väl ett strålande bevis på 
vad som är naturligt.

— Inte alls. Freud förutsätter att människan kan välja mellan att föl
ja sina drifter eller avstå från detta på olika sätt t ex genom sublimering. 
Det har inget med naturlighet att göra.

— Men visst borde vi leva ut våra drifter? Vi skulle definitivt må 
bättre om vi gjorde det.

— Ja, men det har inget med egoism att göra. Jag tror att en sexual
positiv uppfostran måste vara mindre egoistisk än vår. Vi uppfostras i 
konkurrens och prestation. Inget av detta befrämjar sexlivet.

— Men konkurrens och prestation är bara logiska följder av vår 
egoism. Och egoism i den meningen är en förutsättning för utveckling. 
Utan dessa drivkrafter hade vi inte utvecklats som vi har gjort.

— Darwin alltså. Utvecklingen skulle kräva att vi var konkurrens- 
inriktade, prestationshysteriska egoister?

— Överdriv inte.
— Detta är väl ändå rätt långt ifrån din tidigare tes att vi uppfostras 

att dölja vår egoism.
— Inte alls. Kristendomen har alltid förnekat darwinismen. Du är väl 

ändå inte ”evolutionist”?
— Det är alltid svårt med utvecklingsläran. Vad säger den egentli

gen? Om vi ser till utvecklingen av nya arter är det alldeles klart att so
ciala djurs framgångar har berott på deras förmåga att offra sig för and
ra i gruppen.

— Det är väl också en sorts egoism. Man ser till gruppens bästa.
— Kom inte med ”gruppegoism”. Det betyder ju att man avstår egna 

fördelar till andras förmån. Det kunde lika gärna kallas ”grupp- 
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altruism”. Utvecklingsläran formuleras alltid med olika ideologiska 
övertoner. Mao skulle förmodligen ha fått den till att solidaritet mellan 
människor är avgörande för framgång. Om Darwin hade varit kvinna 
och vi levt i ett matriarkat skulle känslomässiga kvaliteter inom famil
jen vara avgörande för framgång.

— Du förnekar alltså att vår uppfostran förtränger vår naturliga 
egoism.

— Javisst. Vår uppfostran är i högsta grad egoistisk och förtränger 
vår naturliga offervilja. Vi vill i grunden vara snällare mot varandra 
än vad vi faktiskt är.

— Så Nietzsche har fel. Kristendomen har aldrig haft ett förvekli
gande inflytande i västerländsk kultur?

— Nej, kristen moral har aldrig varit annat än läpparnas bekännel
se och ett alibi. I skydd av denna ”högtstående” moral kunde vi gå över 
lik, vilket vi också bokstavligen gjort ifrån 1500-talet till idag.

— Detkan ju vara sant.
— Vilken påverkan vi utsätts för avspeglas i våra uppfattningar om 

vad som är naturligt, inte i hur vi uppfattar vår egen kultur.
— Det är väl ändå att vända upp och ner på det mesta.
— Får jag påminna dig om ett aktuellt exempel som jag har funde

rat mycket på. Med beteendemodifikation lyckas man i USA ”naturali
sera” känslosamma, medlidande 18-åringar så att de blir känslokalla 
rasister. Dessa ”naturliga” ungdomar sänds ut till naturtillståndet där 
djungelns lag råder. De mördade asiatiska kvinnor och barn och fick 
verkligen uppleva ”kampen för tillvaron”. När de återvände efter sitt 
förlorade krig hade samhällets chefsideologer tagit sin hand ifrån dem. 
Det hurrades inte. De fick inga medaljer. Men vad skulle det kunna be
tyda om vi var naturliga egoister? Dessa ungdomar blev ju lyckligen be
friade ifrån vår ytliga kulturella puts. De borde vara mer naturliga och 
självförverkligade än vi andra. Och facit? Bland vietnamveteranerna 
har hälften begått självmord, andra är missbrukare, psykiskt förstörda 
eller oförmögna till normalt mänskligt liv. Detta tror jag lär oss mycket 
om människans natur. 
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Sten Lindström och Wlodzimierz Rabinowicz

Føllesdal i Uppsala

Årets Hägerströmföreläsningar i Uppsala gavs i februari av den norske 
filosofen Dagfinn Føllesdal. Ämnet var ”Mening og Erfaring”.

Dagfinn Føllesdal doktorerade 1961 vid Harvard med W V Quine 
som handledare på en avhandling om kvantifierad modallogik. Han 
blev internationellt känd främst för studier om Husserls fenomenologi 
och dess förhållande till Frege samt för sina arbeten om Quines språk
filosofi. Allt sedan 60-talet har Føllesdal delat sin tid mellan Oslouniver- 
sitetet och Stanforduniversitetet i Kalifornien.

I sina föreläsningar diskuterade Føllesdal meningsbegreppet med 
anknytning till teorier formulerade av sådana tidigare Hägerströmföre- 
läsare som Quine, Davidson och Kripke. En utgångspunkt för fram
ställningen var Quines empiristiska syn på språket: Allt vi kan lära om 
omvärlden och varandra, inklusive språket, är grundat på socialt till
gänglig evidens. Enligt Quines uppfattning är språket väsentligen ett 
socialt fenomen. Detta innebär att: (i) språket har blivit till genom en 
social process; (ii) individens inlärning av språket sker på basen av so
cialt tillgänglig information; och (iii) användningen av språket är en 
social process. Den centrala frågeställning som diskuterades i föreläs
ningarna var: Hur skall vi utifrån en empiristisk syn på språket förstå 
mening och kommunikation? Quine var den förste att på ett helt ex
plicit sätt formulera denna problemställning. (Emellertid hade redan C. 
I. Lewis i en föreläsning ”Meaning and experience” på 30-talet disku
terat den besläktade frågan: hur kan vi medelst ett förnimbart, empi
riskt tillgängligt medium förmedla mening?)

1. Obestämdhetstesen
I de två första föreläsningarna diskuterade Føllesdal Quines tes om 
översättningens obestämdhet (’indeterminacy of translation”) samt pre
senterade tre argument som var avsedda att visa att denna tes är en nöd
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vändig följd av Quines empiristiska betraktelsesätt. Det första argumen
tet vilket var baserat på en verifikationistisk teori om mening samt en 
holistisk teori om evidens är det som klarast kan utläsas ur Quines skrif
ter. Føllesdals andra argument förutsatte inte en verifikationistisk me
ningsteori utan byggde i stället på Quines förkastande av intensionala 
entiteter. Det andra argumentet finns inte explicit i Quines skrifter men 
tycks väl förenligt med de teser som där framförs. Det tredje argumen
tet slutligen utgick ifrån idén att språklig mening är en produkt av socialt 
tillgänglig evidens. Det kan kanske nämnas att detta argument finns 
antytt i Quines uppsats ”Ontological Relativity” och föreligger i en mer 
explicit form i en nyutkommen uppsats. (Se Ontological Relativity & 
Other Essays, ss 26—29 samt ”Indeterminacy of Translation Again” i 
The Journal of Philosophy, 1987, ss 5—10. Den senare uppsatsen publi
cerades först efter Føllesdals visit i Uppsala.)

Tesen om översättningens obestämdhet är besläktad med men skild 
från tesen om naturvetenskapliga teoriers underbestämdhet evidens 
(”underdetermination by evidence”). Den senare tesen som går tillbaka 
till Duhem och Poincare innebär att det inte alltid (eller tom aldrig) 
finns en unik bästa teori för ett givet område som förklarar alla möjliga 
observationer inom området. Tesen bygger på två förutsättningar: (i) 
distinktionen mellan observationssatser, för vilka vi kan ha direkt em
pirisk evidens, och teoretiska satser, för vilka vi endast kan ha indirekt 
evidens; och (ii) idén att det empiriska innehållet hos (dvs evidensen för) 
en teori är mängden av de observationssatser som följer ur teorin. Om vi 
låter Tvara en teori inom ett visst område, så kan vi säga att Tär under
bestämd om det finns en annan teori T' med samma empiriska innehåll 
som T och som är logiskt oförenlig med T. Tanken bakom underbe- 
stämdhetstesen är nu att även om en teori T har alla sanna observa
tionssatser inom ett visst område som sitt empiriska innehåll så kommer 
T fortfarande att vara underbestämd. Problemet att konstruera en teori 
som förklarar gjorda iakttagelser kan liknas vid problemet att finna en 
lämplig kurva som förbinder en given uppsättning punkter i talplanet. 
Enkelhetsöverväganden kommer in, men man har alltid ett val. Häri 
ligger underbestämdheten hos naturvetenskapliga teorier.

Enligt Quine är situationen när det gäller språk och kommunikation 
analog med den situation som råder för naturvetenskapliga teorier: ut
sagor om mening och synonymi är underbestämda av vår empiriska 
evidens. Den empiriska evidensen eliminerar vissa hypoteser om mening 
och översättning. Även ifall all möjlig empirisk evidens insamlats åter
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står alltid flera hypoteser som i lika män förklarar den givna evidensen. 
I fallet med naturvetenskapliga teorier är det naturligt att tänka sig att 
endast en av de återstående teorierna är sann, dvs överensstämmer med 
fakta. I fallet med teorier om mening och översättning är emellertid en
ligt Quine situationen annorlunda: det finns inga fakta som kan skilja 
de återstående teorierna åt. Det finns alltså inget ”fact of the matter” 
beträffande vilken av de olika teorierna som är riktig. Detta är tesen om 
översättningens obestämdhet. Enligt denna tes finns det således för 
översättningen mellan två språk i allmänhet flera radikalt olika över- 
sättningsmanualer som alla är empiriskt adekvata, dvs förenliga med all 
möjlig empirisk evidens, och om vilka det inte är meningsfullt att säga 
att en är riktig och de övriga oriktiga.

En manual för översättningen av ett främmande språk till vårt 
eget kan tänkas bestå av följande komponenter: (i) ett lexikon, dvs en 
teori om vilka de minsta meningsbärande delarna i det främmande språ
ket är och hur dessa skall översättas; (ii) en grammatik, dvs regler för 
hur orden i det främmande språket kan fogas samman till meningsfulla 
satser; (iii) översättningsregler, vilka anger hur översättningen av kom
plexa uttryck är bestämd dels av översättningen av de ingående delarna 
dels av det sätt på vilket dessa är sammanfogade i enlighet med de gram- 
matiska reglerna.

Vi säger att en sådan översättningsmanual är empiriskt adekvat om 
den är förenlig med all möjlig evidens beträffande verbalt beteende. 
Speciellt måste observationssatser översättas till observationssatser 
med samma ”stimulus-mening” (se nedan). Enligt tesen om översätt
ningens obestämdhet finns det två manualer mx och m2 för översättning 
från det främmande språket till det egna språket sådana att: (i) m^ och 
m2 bägge är empiriskt adekvata; (ii) för vissa satser 5 i det främmande 
språket är deras översättningar mx(s) och m2(s) till det egna språket lo
giskt oförenliga; (iii) det är inte meningsfullt att fråga vilken av de två 
översättningarna som är den rätta.

Det har hävdats att tesen om översättningens obestämdhet implicerar 
att också rapporter om psykologiska attityder såsom tro, önskan, etc 
hos talare av ett främmande språk blir drabbade av obestämdhet. Så
dana rapporter tänks ha ett bestämt sanningsvärde endast relativt en 
given översättningsmanual. Vi kommer att diskutera denna fråga ne
dan, i samband med det tredje argumentet för obestämdhetstesen.
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2. Quines behaviourism
När det gäller studiet av människan och hennes språk är Quine beha
viourist: den enda basen för vår kunskap om andra människor och deras 
språk är iakttagelser av deras beteende i olika inter subjekti vt observer
bara situationer. Vid studiet av det mänskliga språket antar Quine att 
all evidens har en bestämd form: Vi får veta under vilka observerbara 
villkor (stimulusvillkor) en talare bejakar (”assents to”) respektive för
nekar (”dissents from”) en given sats (ljudsekvens). Den sortens evidens 
får vi för s k tillfälliga satser (”occasion sentences”), dvs satser som en 
talare instämmer i eller tar avstånd ifrån i vissa bestämda situationer. 
För vissa tillfälliga satser är bejakande/förnekande-villkoren, vad Quine 
kallar deras stimulusmening, lika för alla användare av språket. Sådana 
satser kallar Quine observationssatser.

Det är viktigt att lägga märke till att enligt Quine är de stimuli som får 
en språkanvändare att yttra en viss sats inte något som denne observerar 
eller refererar till. Quines teori om evidens är således inte fenomena- 
listisk.

När det gäller översättningen mellan två språk, eller teorier, så kan vi 
korrelera observationssatser med samma stimulusmening. Vad beträffar 
andra satser, så måste korrelationen gå via s k analytiska hypoteser, dvs 
hypoteser rörande de bägge språkens grammatik samt översättningen av 
termer och komplexa uttryck. Dessa analytiska hypoteser är alltid un
derbestämda av den empiriska evidensen, dvs av behaviouristiska data.

Det är viktigt för Quine att inte förutsätta några intensionala eller 
mentalistiska begrepp i sin teori. Talet om bejakande/förnekande inne
bär t ex ett försök att undvika intensionala (och mentalistiska) begrepp 
som kunskap, tro, önskan. Enligt Føllesdal kan emellertid intensionala 
begrepp inte helt undvikas. T ex går det inte att avgränsa de reaktioner 
som utgör bejakande och förnekande utan att förutsätta intensionala 
begrepp.

En begränsning hos en behaviouristisk språkfilosofi är att den inte 
tar hänsyn till att agenter som mottar samma stimuli ändå kan ha olika 
perceptioner. T ex kan den ena agenten se en Wittgensteinsk ankhare 
som en hare medan den andre ser den som en anka. Husserl har också 
betonat att vår perception alltid är meningsbemängd. En liknande tanke 
finns hos Peter Winch: vi lever i en verklighet som vi redan har givit 
mening. Enligt Føllesdal är det emellertid fel att göra som Winch 
tänker sig — att förutsätta det egna perspektivet när man beskriver en 
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annan människa och hennes erfarenheter. Däri ligger en poäng i beha- 
viourismen à la Quine — den försöker minimera diskrepanser som har 
sin grund i olika subjekts sätt att uppfatta världen.

Føllesdal menade att Quines teori måste kompletteras med teorier om 
perception och handling, till skillnad från reception och beteende. Vid 
utformandet av sådana teorier skulle intensionala begrepp inte helt 
kunna undvikas. Quines huvudpoäng, obestämdhetstesen för mening 
och översättning, skulle emellertid kvarstå.

3. Argument för obestämdhet
Låt oss nu betrakta Føllesdals tre argument för tesen om översättning
ens obestämdhet:

Argument 1. Speciellt i sina tidigare skrifter är Quine inspirerad av prag- 
matisterna, särskilt Peirce, och accepterar en version av verifierbarhets- 
tesen för mening: meningen hos en sats (eller teori) består i den skillnad 
som satsens (teorins) sanning respektive falskhet skulle göra för vår 
erfarenhet. En sats mening identifieras således med dess empiriska inne
håll. I sitt första argument för obestämdhetstesen utgår Quine dels från 
verifierbarhetstesen, dels från en holistisk uppfattning, i Duhems anda, 
enligt vilken enskilda teoretiska satser inte är förbundna med några 
bestämda erfarenheter (observationssatser) som skulle kunna ses som 
deras empiriska innehåll. Enligt den holistiska tesen finns det således 
många olika sätt att godtyckligt fördela det totala empiriska innehållet i 
en vetenskaplig teori på de enskilda teoretiska satserna i teorin. Tillsam
mans implicerar de två teserna, Peirces verifikationism och Duhems 
holism, att teoretiska satser inte har någon bestämd mening. Detta le
der till att även översättningen mellan olika språk (eller teorier) blir obe
stämd: när enskilda teoretiska satser inte har någon bestämd mening 
kan det inte finnas något ”fact of the matter” beträffande vilken av 
flera empiriskt ekvivalenta översättningar som är den riktiga.

Observera att argumentet går igenom även om vi inte identifierar 
en sats mening med dess empiriska innehåll. Det räcker att det empi
riska innehållet antas vara en beståndsdel i meningen.

Argument 2. Føllesdal ville för egen del inte godta det första argumen
tet då det bygger på en teori om mening som han fann tvivelaktig, näm
ligen Peirces verifikationism. Han föredrog därför ett alternativt argu- 
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ment för obestämdhetstesen som inte förutsätter en verifikationistisk 
meningsteori utan i stället är baserat på ett förkastande av intensionala 
entiteter.

Føllesdal gjorde nu antagandet att de enda entiteter som vi är berätti
gade att postulera är de som förutsätts av den bästa teorin som förkla
rar all vår empiriska evidens. Om t ex fysikaliska objekt och mängder 
är de enda slags entiteter som är nödvändiga för vår totala verklighets
beskrivning T, så finns det ingen grund för att anta existensen av andra 
slags entiteter. Därefter appellerade Føllesdal i sin argumentation till en 
empirisk premiss', allt vi erfar tycks kunna förklaras utan att vi antar 
existensen av intensionala entiteter såsom begrepp och propositioner. 
Det förefaller alltså som om intensionala entiteter inte har någon roll 
att spela i vår totala naturvetenskapliga teori. Føllesdal liknade våra 
teorier om intensionala entiteter vid ett bakvatten som inte utgör en 
del av vetenskapens breda älvfåra.

Føllesdal tycktes tänka sig att föreställningen om en unik korrekt 
översättning från ett språk till ett annat förutsätter existensen av in- 
tensionala entiteter. Den empiriska evidens vi har eller kan skaffa oss 
är inte tillräcklig för att unikt fixera översättningen: olika översättnings- 
manualer överensstämmer när det gäller översättningen av observations
satser, men skiljer sig åt beträffande översättningen av termer och teo
retiska satser. Funnes det intensionala entiteter skulle emellertid detta 
endast vara ett fall av underbestämdhet: bland alla empiriskt adekvata 
översättningar skulle endast de vara korrekta som översätter satser i det 
ena språket till synonyma satser i det andra. Finns det emellertid inga 
intensionala entiteter, så finns det heller inte någon grund för att skilja 
bland empiriskt adekvata översättningar mellan sådana som är korrekta 
och sådana som är inkorrekta. Vad skulle nämligen talet om en korrekt 
översättning betyda annat än att satser översätts till andra satser vilka 
uttrycker samma propositionert

Mot argument 2 kan man kanske invända, som förresten påpekades 
av Føllesdal själv, att den empiriska premissen, dvs påståendet att inten- 
sionala entiteter inte har någon roll att spela i vår optimala teori om 
verkligheten, inte är något annat än en dogm. Kanske skulle en total 
teori som räknade med intensionala entiteter vara enklare eller på något 
annat sätt mera tillfredsställande än en rent fysikalistisk teori.

Dessutom kan man ifrågasätta antagandet att distinktionen mellan 
korrekta och inkorrekta översättningar skulle förutsätta existensen av 
intensionala entiteter. Talet om korrekta översättningar tycks för
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utsätta synonymibegreppet. Det är däremot inte klart att användandet 
av detta intensionala begrepp är liktydigt med det ontologiska antagan
det av intensionala entiteter. För att Føllesdals andra argument skall gå 
igenom räcker det inte att visa att intensionala entiteter saknar en ge
nuint förklarande roll i en optimal total teori. Man måste också göra 
troligt att en sådan teori inte skulle innehålla intensionala begrepp. 
Sådana begrepp tycks emellertid vid första påseende behövas om teo
rin skall kunna förklara intentionalt beteende inklusive översättnings- 
verksamheten siälv.

Argument 3. Det tredje argumentet hade Føllesdal tänkt ut som svar på 
ett resonemang som John Searle framfört i en ännu opublicerad upp
sats. (Den har numera publicerats i Journal of Philosophy 1987, ss 123 
—146.) Enligt Searles resonemang måste tesen om översättningens obe
stämdhet vara felaktig då en talare ju själv vet vad han menar med det 
han säger. Hans tal måste således ha ett bestämt innehåll.

Føllesdal hävdade att Searie i sin argumentation sammanblandat 
två slags mening, nämligen språklig mening och mening i betydelsen: 
det som talaren avser med vad han säger (”meaning in the head”). Det 
är på sin höjd det senare som en talare har direkt kunskap om, men det 
är det förra, den språkliga meningen, som är föremål för obestämdhets- 
tesen.

Føllesdals tredje argument utgick ifrån tanken att språklig mening 
helt och hållet är en produkt av evidens som är socialt tillgänglig. Språk
liga uttryck har den mening de har i kraft av den roll de spelar i språket 
som social institution. Ingenting som går utöver den socialt tillgängliga 
evidensen kan bidra till att bestämma ett uttrycks lingvistiska mening. 
Meningen i betydelsen ”meaning in the head” är inte socialt tillgänglig 
och kan därför inte bidra till att bestämma en översättningsmanual 
mellan två språk.

Den ovan beskrivna tankegången har nyligen uttryckts av Quine på 
följande sätt:
In psychology one may or may not be a behaviorist, but in linguistics one has no 
choice. Each of us learns his language by observing other people’s verbal be
havior and having his own faltering verbal behavior observed and reinforced or 
corrected by others. We depend strictly on overt behavior in observable situa
tions. As long as our command of our language fits all external checkpoints, 
where our utterance or our reaction to someone’s utterance can be appraised in 
the light of some shared situation, so long all is well. Our mental life between 
checkpoints is indifferent to our rating as a master of the language.
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There is nothing in linguistic meaning, then, beyond what is to be gleaned 
from overt behavior in observable circumstances (”Indeterminacy of Transla
tion Again”, s5).

Tesen om översättningens obestämdhet är nu en konsekvens av att: (i) 
översättningsmanualer i allmänhet är underbestämda av den publikt till
gängliga evidensen; samt att (ii) denna evidens utgör alla de fakta som är 
relevanta för att bestämma lingvistisk mening och översättning.

Føllesdal underströk att det tredje argumentet inte bygger på anta
gandena bakom de två första: det förutsätter varken Peirce’s verifika- 
tionistiska meningsteori, Duhem’s holistiska syn på evidens, eller för
kastandet av intensionala entiteter. I stället utgår argumentet ifrån språ
kets sociala natur.

Detta argument skiljer sig enligt Føllesdal från de två övriga genom 
att ha en svagare konklusion än dessa. Argument 1 och 2 leder till slut
satsen att det inte finns några fakta som avgör vilken av flera empiriskt 
adekvata översättningsmanualer som är korrekt. Argument 3 däremot 
utesluter inte att en empiriskt adekvat översättning kan vara felaktig i 
den meningen att den misslyckas att fånga det mentala innehåll som av
sändaren velat kommunicera. Enligt argument 3 gäller obestämdheten 
endast den språkliga publikt tillgängliga meningen och inte det tanke
innehåll, eller annat mentalt tillstånd, som en person velat förmedla 
med det han säger.

Nu är det emellertid tveksamt om Føllesdal verkligen hade rätt när 
han hävdade att de två tidigare argumenten legitimerade den starkare 
konklusionen. Snarare var det så att de kunde utföras utan att man 
behövde introducera distinktionen mellan språklig mening och avsän
darens mening. Det förefaller m a o som om tesen om översättningens 
obestämdhet inte implicerar något om obestämdhet hos psykologiska 
rapporter. Dessa är kanske bara i/rtcferbestämda av empirisk evidens.

Men i så fall kan man kanske hävda att argument 3 nu framstår som 
mer tvivelaktigt än det till att börja med gjorde. Visserligen har Følles
dal rätt när han understryker att man bör skilja mellan talarens avsedda 
mening och den språkliga meningen hos en utsaga. Emellertid skulle 
man fortfarande kunna hävda att den språkliga meningen är en sam
manfattning av vad människor i allmänhet eller vanligtvis menar med en 
given utsaga. I så fall blir emellertid ett påstående om den språkliga me
ningen hos en utsaga eller om dess översättning åtminstone delvis ett på
stående om det mentala. Detta skulle tyda på att sådana påståenden en
dast är underbestämda av empirisk evidens och inte obestämda.
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Om detta resonemang är riktigt, så skulle det betyda att argument 3 
misslyckas p g a att premissen (ii) är felaktig. Visserligen är den publika 
evidensen allt vi har att gå efter när vi formulerar hypoteser om mening, 
men detta behöver inte innebära att meningen bestäms av denna evidens 
och av ingenting annat.

4. Om sanning och empiriskt innehåll hos teorier
Føllesdal kom därnäst att diskutera obestämdhetstesens konsekvenser 
för vår uppfattning om vetenskapliga teoriers status. Först måste man 
emellertid i någon mån klargöra vad som i detta sammanhang kan me
nas med en vetenskaplig teori.

Vi kan grovt skilja mellan tre betydelser av termen ”teori”: (i) en 
samling grundsatser (t ex Newtons rörelselagar); (ii) en mängd satser 
som är sluten under logisk konsekvens (dvs en mängd grundsatser till
sammans med alla de satser som följer logiskt ur dessa); (iii) ett nätverk 
av satser (”a web of belief”) vilka är förbundna med varandra och med 
icke-verbala stimuli medelst olika stimulus/responsrelationer. I Word 
and Object, s 11, beskriver Quine det sistnämnda teoribegreppet på föl
jande sätt:

The intervening theory is composed of sentences associated with one another in 
multifarious ways not easily reconstructed even in conjecture. There are so-call
ed logical connections, and there are so-called causal ones, but any such inter
connections of sentences must finally be due to the conditioning of sentences 
as responses to sentences as stimuli. If some of the connections count more parti
cularly as logical or as causal, they do so only by reference to so-called logical or 
causal laws which in turn are sentences within the theory. The theory as a whole 
... is a fabric of sentences variously associated to one another and to non-verbal 
stimuli by the mechanism of conditional response.

Den innebörd av termen ”teori” som är relevant för obestämdhets- 
tesen är teori i betydelsen (iii). För Quine är begreppen ”språk” och 
”teori” intimt förknippade med varandra: en individs språk är hans 
totala uppsättning dispositioner till verbalt beteende; denna mängd kan 
också uppfattas som personens totala teori. Quine talar därför omväx
lande om översättningar mellan språk och översättningar mellan teorier.

Underbestämdhetstesen implicerar att logiskt oförenliga teorier kan 
ha samma empiriska innehåll. Det kan tyckas som om en sådan situa
tion kan åstadkommas på ett trivialt sätt genom att i en teori byta ut två 
ord som inte förekommer i några observationssatser, tex ”molekyl” 
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och ”atom”, mot varandra. Emellertid förefaller det rimligare att säga 
att ett sådant utbyte endast resulterar i en ny formulering av den gamla 
teorin.

Quine ställs här inför ett problem som han inte givit något klart svar 
på: Hur skilda bör två teoriformuleringar vara för att vi inte längre skall 
tala om olika formuleringar av samma teori? Ett nödvändigt villkor för 
att två teoriformuleringar skall vara formuleringar av samma teori tycks 
vara att det finns strukturbevarande översättningar mellan de två teori
erna: vardera teorin skall kunna översättas till den andra på sådant sätt 
att den översatta teorin kan uppfattas som en del av den teori till vilken 
den översätts. Quine tycks inte ha bestämt sig för om han också vill upp
fatta detta krav som ett tillräckligt villkor.

Quine hävdar nu att även när man på detta sätt skiljer mellan teori
formuleringar och teorier så kommer underbestämdhetstesen fortfaran
de att gälla: även om vår totala teori T om naturen vore empiriskt ade
kvat, och därigenom implicerade alla sanna observationssatser, så skulle 
den ha ett genuint alternativ T* som var både empiriskt ekvivalent och 
logiskt oförenligt med T.

Ponera nu att T och T* är två sådana alternativa totala teorier. Vad 
kan vi då säga om deras sanningsvärde? Måste vi anta att på sin höjd en 
av dem är sann eller kan vi inta en ”ekumenisk” attityd och säga att 
kanske bägge är sanna? Var och en av dessa teorier är ju fullt tillfreds
ställande empiriskt sett: den implicerar ju allt vi någonsin erfarit eller 
kan erfara.

En sådan ekumenisk attityd tycks visserligen vid första påseende vara 
utesluten givet vårt antagande att de båda teorierna är logiskt oförenli
ga. Donald Davidson har emellertid framkastat en idé som skulle inne
bära att den ekumeniska synen undviker denna svårighet. När T inne
håller en sats S och T* dess negation, icke-S, så behöver vi inte anta att 
S och icke-S är oförenliga med varandra. Eftersom S måste vara en teo
retisk sats (hade den varit en observationssats så skulle T och T’ inte ha 
varit empiriskt ekvivalenta, som vi antagit), så har den kanske olika 
innebörd i de två teorierna. Antar vi detta, kommer teorierna inte längre 
att motsäga varandra.

Den ekumeniska synen kan te sig tilltalande för någon som inte har en 
realistisk syn på sanning. Quine själv har enligt Føllesdal understundom 
varit benägen att inta denna ekumeniska syn.

Føllesdal hävdade emellertid att den ekumeniska synen inte kan upp
rätthållas. Han anknöt i detta sammanhang till Husserls idé om Lebens- 
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welt: en stor del av våra hypoteser om världen tar vi för givna — utan 
att göra dem till föremål för medveten reflexion. Den största delen av 
”hypotesernas isberg” ligger under vattenytan. Bland dessa ”under- 
vattenshypoteser”, eller bakgrundsantaganden, återfinns våra kriterier 
på vad det är som gör en teori acceptabel: enkelhetsöverväganden, krav 
på förklaringsvärde, etc. Dessa kriterier får oss att acceptera den ena 
teorin snarare än den andra. Genom att kriterierna ifråga ”ligger under 
vattenytan” har vi här, enligt Føllesdal, inget val: vi kan inte inta en 
ekumenisk attityd till vår teori om världen. Men vi kan samtidigt gå med 
på att en person med andra förutsättningar — en annan Lebenswelt — 
skulle ha kunnat omfatta den alternativa teorin.

Føllesdal pläderade alltså för ett slags realism ifråga om sanning — en 
ståndpunkt som Quine själv ofta givit uttryck för. Den ekumeniska 
ståndpunkten tycks däremot vara ett uttryck för någon form av anti- 
realistisk uppfattning — en föreställning om sanning som liktydig med 
koherens eller ”warranted acceptability”. Den realism som Føllesdal 
och Quine företräder är emellertid inte av det ”metafysiska” slaget: 
sanning uppfattas inte som en egenskap hos satser som dessa har eller 
saknar beroende på om de överensstämmer med verkligheten. I stället är 
det fråga om en intern realism. Sanning ses som en teoriimmanent egen
skap. Vi kan endast tala om satsers sanning och falskhet relativt vår to
tala teori. Det är denna som utgör vår ”måttstock”. (Enligt Tarskis 
klassiska resultat kan teorin T inte innehålla sitt eget sanningspredikat. 
Vi kan alltså egentligen inte tala om en teori som total i någon absolut 
mening.)

5. Referens och mening
Efter att ha diskuterat semantiska egenskaper hos satser och teorier 
(satskomplex) övergick Føllesdal till en undersökning om satsdelarnas 
semantik. Han koncentrerade sig främst på singulär a termer, speciellt 
egennamn.

Med utgångspunkt i de kända modallogiska paradoxerna (bl a ”mor
gonstjärnan” och Quine-Føllesdals argument för de modala distinktio
nernas kollaps) argumenterade Føllesdal för en distinktion mellan ”ge
nuina” och icke-genuina singulära termer. En genuin singulär term har i 
alla kontexter, även intensionala, samma referens; den är — för att an
vända Kripkes term — en ”rigid designator”. Som ett exempel kan vi ta 
termerna ”François Mitterand” och ”Frankrikes nuvarande president” 
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i satsen ”Hade det senaste franska presidentvalet haft en annorlunda 
utgång så skulle François Mitterrand inte ha varit Frankrikes nuvarande 
president”. Den förra termen är genuin, men inte den senare: denna re
fererar här inte, som den gör i vanliga kontexter, till Mitterrand. I fort
sättningen kommer vi ofta, för korthets skull, att använda termen 
”egennamn” i stället för det längre ”genuin singulär term”, fast det 
kan finnas genuina singulära termer som inte är egennamn i vanlig 
grammatisk bemärkelse ( och vice versa).

Införandet av egennamn leder, som Quine har understrukit, till ”aris
totelisk essentialism”: en uppfattning enligt vilken nödvändighet de re 
är ett meningsfullt begrepp. Vi kan t ex med mening säga att Mitterrand 
med nödvändighet är en levande varelse. Enligt den aristoteliska essen- 
tialismen är det således möjligt att tala om egenskaper som tillkommer 
objekten själva med nödvändighet, oberoende av vårt sätt att referera 
till dem. Vi kan se på nödvändighet som något som kvalificerar förhål
landet mellan egenskaper och tingen och inte enbart de dicto — som 
en operator på påståenden.

För Quine är denna konsekvens oacceptabel: det var ju bl a för att 
undvika den aristoteliska essentialismen som han förkastade kvantifie- 
rad modallogik. Føllesdal däremot erkänner existensen av genuina 
singulära termer och är därför beredd att acceptera de essentialistiska 
implikationerna.

Man ställs nu inför problemet att förklara hur genuina singulära ter
mer är möjliga. Vari består förbindelsen mellan ett egennamn och det 
objekt som det refererar till? Enligt ett förslag som har framkastats av 
Keith Donnellan och Saul Kripke är förbindelsen kausal', den består i en 
historisk orsakskedja som leder från objektet till egennamnet. Kedjan 
leder via ett ”dop” — objektet får ett namn — och sedan överförs nam
net från en talare till en annan. Varje person i kedjan avser att använda 
namnet med samma referens som den föregående personen. I vissa fall 
börjar kedjan inte med referenten utan med själva dophandlingen. Det
ta förklarar, enligt Føllesdal, hur vi lyckas referera till abstrakta objekt 
såsom tal och till fysiska objekt som ännu inte existerar.

Det utmärkande för denna teori är att egennamnen antas ha referens 
men sakna begreppsligt innehåll. De saknar således ”mening” eller 
”Sinn”, i Freges terminologi. Frege tänkte sig att meningen hos ett 
egennamn bestämmer referensen. Den kausala teorin innebär däremot 
att referensen tillkommer namnet utan någon begreppslig förmedling.

Føllesdal känner sympati för den kausala teorin, men han påpekade 
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att den leder till vissa svårigheter. Bl a har den svårt att förklara hur ett 
egennamn kan förändra sin referens utan ett förnyat dop. Tänk om 
namnet ”Homeros” ursprungligen hade givits åt en människa som var
ken skrev Iliaden eller Odyssén!

Føllesdals egen teori om egennamn hämtar inspiration från både 
Kripke och Frege. I likhet med Frege antog Føllesdal att referensen be
ror av meningen. Emellertid följde han Quine i förkastandet av distink
tionen mellan analytiska och syntetiska satser. Han hävdade därför att 
meningen hos ett namn konstitueras av alla de satser i vilka namnet in
går och som vi håller för sanna. Meningen bestäms således av hela vår 
teori och inte bara av dess analytiska del.

Denna ansats kan lätt förklara referensförändring: när vår teori änd
ras, ändras meningen hos egennamnen. Detta leder i vissa fall till en 
ändring av referensen.

Från Kripke behåller Føllesdal tanken om språkets kausala förank
ring i världen. Men till skillnad från Kripke anser han att förankringen 
i fråga är ”holistisk”: det är inte så att varje egennamn är individuellt 
förankrat utan det är hela ”teori/språk-nätverket” som via vår varse- 
blivning, beteende, etc är fastkedjat vid världen. Detta måste, så vitt vi 
förstår, innebära att referensen hos ett enskilt egennamn bestäms genom 
en samverkan mellan namnets mening, dvs den roll som namnet har i 
teorin, och teorins kausala förankring. Tyvärr har Føllesdal inte förkla
rat hur denna samverkan går till. I avsaknad av något i stil med en dis
tinktion mellan analytiskt och syntetiskt och utan den individuella kau
sala förankringen är det svårt att förstå hur meningen hos ett enskilt 
namn kan plocka ut dess referens; särskilt med tanke på att den teori vi 
har om världen till stora delar förmodligen är falsk. Hur lyckas vi t ex 
via vår förmodligen falska teori om Jesus referera till denna person?

Det är viktigt att påpeka att i Føllesdals teori ses den rigida designa- 
tionen hos en genuin singulär term inte så mycket som ett faktum utan 
som en regulativ idé. Han uttryckte denna tanke genom en slogan: refe
rensen dominerar meningen. Vi har ett behov av att ”hålla fast” vid 
föremålet och det är i detta fasthållande som egennamnens funktion 
består. Detta förklarar bl a varför vi söker att modifiera vår teori på ett 
sådant sätt att den blir sann om de objekt som vi refererar till — i stället 
för att ändra referensen och hålla teorin konstant.

En del av Føllesdals tankegångar har vi här tvingats att förbigå. 
Förhoppningsvis kommer han emellertid snart att publicera sina föreläs
ningar i bokform. 
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Svante Bohman

Tillfrågan om jagidentiteten

Den närmaste anledningen till min artikel är Erik Rydings artikel om 
Parfit och den personliga identiteten (FT 87:1). Ämnet är intressant för 
tidskriftens alla läsare men behandlingen är ovanligt mångtydig och 
oklar för att inte säga motsägelsefull. Frågan om ordet ”jag” psykolo
giskt sett kan sägas uttrycka eller beteckna något identiskt i olika jag
upplevelser är emellertid mycket svår, eftersom den kräver en analys av 
det svåra begreppet medvetande. Den kan också försvåras av en religiöst 
betingad common sense idé.

Jag har försökt ”nysta upp” de olika tankarna i Rydings uppfattning 
och jämföra dem med Broad’s teori om ”medvetandets enhet” och min 
egen teori om det ”inre” jaget (Analyses of Consciousness... i Uppsala 
Universitets Acta-serie). Ryding framhåller riktigt minnesrelationernas 
jagkontinuitet i en persons berättelse om sig själv, men här måste en 
analys visa vad en jagkontinuitet kan vara. Det räcker ju inte med en 
tidsföljd av olika upplevelser som kallas ”jagupplevelser”. Det måste 
också visas vad som är gemensamt för dem utom ordet ”jag”. Men det 
gör inte Ryding. Broad liksom Sören Halidén gör ett misslyckat försök. 
Se Analyses of Consciousness ... sid 117 f, där jag också gör ett eget 
försök.

I stället frågar Ryding: ”Hur vet en person att det är just han som i 
det nuvarande ögonblicket känner smärta eller erfar vällust eller har en 
viss tanke?” Han finner frågan ”åtminstone onödig” och säger oklart:

I och med att något uppträder som direkt erfarenhet är det inte möjligt att be
tvivla att man själv är den som har denna erfarenhet. Minnesrelationerna spe
lar här ingen roll. Jag behöver inte uppväcka några minnen för att kontrollera 
att det verkligen är i mitt medvetande som en förnimmelse eller tanke uppträ
der, för mitt medvetande vid en given tidpunkt är = det som direkt upplevs vid 
denna tidpunkt . . . Jagbegreppet och begreppet ’direkt upplevelse’ hänger 
samman. I enlighet med detta kan vi i stället för ’Jag kommer att känna smär
ta’ säga ’Det kommer att finnas en direkt upplevelse av smärta’ (kursiv av mig).
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Här tänker sig Ryding 1) att känslan av smärta ”uppträder i mitt 
medvetande”, vilket måste betyda att han är medveten om sin känsla av 
smärta, 2) att känslan av smärta är en s k ”direkt upplevelse” av smär
ta, dvs ett medvetande om själva smärtan, och 3) att hans medvetan
de är identiskt med ”det som direkt upplevs”, dvs smärtan, vilket ju 
implicerar en motsägelse. Sammanställes alla tre punkterna får vi att 
Ryding i ett och samma medvetande är medveten om själva smärtan, sitt 
medvetande och känslan av smärta! Det är en logisk konsekvens av att 
försöka definiera känslan av smärta med hjälp av den oklara common 
sense idén om medvetandet som ett självmedvetande. Också t ex Dan 
Egonsson och Ingmar Persson tycks acceptera denna idé (FT 86:4, 40) 
som ju implicerar motsägelsen subjekt-objektivitet.

Härtill kommer att ordet ”jag” och det som ordet betecknar eller ut
trycker i upplevelsen ”jag känner smärta” försvinner i Rydings tolkning 
”det finns en direkt upplevelse av smärta”. Vi kommer att tänka på 
Hume’s klassiska kritik av ”jag” som betecknande ett rent psykiskt 
subjekt för egenskaper och relationer, varvid t ex ”upplevelsen av smär
ta” antas beskriva en medvetandesrelation till smärtan utan att relatio
nens subjektiva relationsled kan observeras! Ryding klargör sålunda 
inte hur jagbegreppet och begreppet ’direkt upplevelse’ hänger sam
man.

Ryding säger visserligen att känslan av smärta har ”kroppslig an
knytning” till en persons organism, men det ”följer inte analytiskt ur 
begreppet ’medvetande’ ”. Det innebär att känslan av smärta inte kan 
upplevas som en egenskap hos en medveten organism eller som en med
vetanderelation som har en medveten organism till subjektivt relations
led. I stället säger Ryding att ”det väsentliga är att det förekommer se
parata medvetandeströmmar, dvs serier av direkta upplevelser (för
nimmelser, tankar, känslor etc)”. Men en ”ström” av olika medvetan- 
den i tiden kan naturligtvis inte observeras i en enskild upplevelse som är 
tidligt skild från övriga upplevelser. Här måste i stället förutsättas att 
upplevelserna eller minnet av dem är objekt i en persons ursprungliga, 
primära medvetande som inte omedelbart kan vara medvetet om sig 
självt, men som finns hos organismen utan att vara objekt för ett annat 
medvetande. Utan det primära medvetandet kan vi inte vara medvetna 
om att jaget tänker eller känner etc, eftersom jaget inte kan tänka sitt 
eget tänkande eller känna sitt eget kännande. Jaget kan ju inte vara bå
de subjekt och objekt i sitt eget medvetande.

Något överraskande säger Ryding att det är enklast att säga ”att våra
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upplevelser är relaterade till olika iakttagande subjekt, och det skulle i 
så fall vara dessa, som utgjorde den yttersta grunden för personernas 
enhet”. Här kommer plötsligt jaget tillbaka men med den reservatio
nen: ”Introspektivt går visserligen inte några sådana centra att upptäc
ka, men detta är, som Broad framhåller, inte några argument mot deras 
existens”. Här är emellertid Broad’s tanke inte klar och objektiv. Se 
Analyses of Consciousness ... (122 f). Å ena sidan säger han att en 
själslig företeelse har ”inre komplexitet” på så sätt att den har en sub
jektiv och en objektiv konstituent och en särskild, unik relation mellan 
dem som är ”the uniqueness of mind”, dvs medvetande. Vi kan ha kun
skap om ”detta fullkomligt unika slags helhet” ”i precis samma me
ning som vi varseblir en stol eller en penny”. Å andra sidan sägs det 
att den själsliga företeelsen visar endast några av sina egenskaper. Skälet 
är att i introspektionen kan bara den objektiva konstituenten obser
veras, medan den subjektiva endast kan ”be sensed or felt and not se
lected and inspected”. Det innebär att jaget som en ”psykisk faktor” 
kan förnimmas eller kännas men trots det inte själv observeras, vilket 
tycks mig egendomligt. Det som Broad här på ett obestämt sätt tror sig 
ana kallar han ”Unity of Centre” or ”Unity of Mind”. Och från para- 
psykologisk synpunkt anser han sig veta att det kan minnas och har 
personliga egenskaper samt till skillnad från hjärnan inte kan förstö
ras och därför möjligen ”might persist indefinitely”. Broad talar spe
kulativt om ”ectoplasm” och själavandring. 

Notiser

Ett enkelt svar till Svante Bohman
Ett ”fenomenelit objekt” är, som jag definierar termen, något som varseblivs 
direkt, dvs något som varseblivs men inte genom att något annat varseblivs. 
Vissa fenomenella objekt — efterbilder, smärtor etc — existerar inte oberoende 
av den direkta perceptionen av dem. Åtminstone logiskt sett finns det emeller
tid ingenting som utesluter att ett fenomenelit objekt existerar oberoende av 
varseblivningen och alltså är en fysikalisk entitet. Min begreppsbildning är så
ledes inte oförenlig med den naturliga uppfattningen att en smärta förnimms 
tillsammans med en kroppsdel, som är belägen i kroppsdelen, trots att smärtan 
och kroppsdelen kanhända har olika ontologisk status.

För en vidare diskussion av dessa frågeställningar hänvisar jag till min bok 
The Primacy of Perception — Towards a Neutral Monism (Library of Theoria 
No 16, 1985), vilken nu distribueras av bokförlaget Thales.

Ingmar Persson 
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Under fyra dagar i månadsskiftet augusti—september sammanträffade Institut 
International de Philosophie i Stockholm för sitt årliga möte som i år även var 
femtioårsjubileum.

Institutets verksamhet under åren har framför allt bestått i att ställa samman 
en fortlöpande bibliografi över filosofisk forskning. Så gott som varje år har 
man dessutom samlats på en plats kring ett tema för föreläsningar och diskus
sioner. I sitt högtidstal under invigningen betonade Raymond Klibansky bland 
annat institutets betydelse som mötesplats och frizon för olika filosofiska skol
bildningar. Denna tradition bekräftades även i år, där man kunde se hur fram
trädande företrädare för filosofisk hermeneutik, praxis-filosofi, analytisk språk
filosofi och cognitive science i högre eller mindre grad ansträngde sig att finna 
beröringspunkter kring ett och samma tema.

Konferensens samlande överskrift var ”Descartes and the Contemporary Phi
losophy of Mind”. Föredragshållare var bla Yvon Bélaval, Jaakko Hintikka, 
Rolf Lindborg, Gajo Petroviö, Peter Gärdenfors, Lilli Alanen, Paul Ricoeur 
(som även gästat Stockholm i början av november), Dagfinn Føllesdal och 
David Pears.
Två teoretiska filosofer har nyligen disputerat vid Stockholms universitet. Peter 
Pagin disputerade på en avhandling med titeln Ideas for a theory of Rules. Fa
kultetsopponent var Björn Haglund från Göteborg. Den andra avhandlingen 
har titeln Provability and logic och är skriven av Torkel Franzén. Opponent var 
här Göran Sundholm, som fö nyligen har utnämnts till professor i Leiden, 
Holland, efter att ha varit docent i Stockholm.
Bengt Börjesson har utgivit tio föreläsningar om Sartre under rubriken Se män
niskan, Rabén & Sjögren 1986.
Claes Edlund, Göran Hermerén och Tore Nilstun har utgivit Tvärskap, Stu
dentlitteratur 1986. Boken handlar om samarbete och kunskapsutbyte över än- 
nesgränser.
Jarl Hemberg, Göran Hermerén och Olof Wärneryd har utgivit en liten antologi 
från en konferens om forskningsetiska problem i Lund 1986. Titeln är Skall eti
ken styra forskningen? Lund University Press 1987.
På Maxims förlag har utkommit Trädens planet av Ael Gi, 1987.
En serie häften med titeln Objektivistisk skriftserie har börjat utkomma med 
syftet att sprida kännedom om Ayn Rands filosofi. Prenumeration 75 kr för sex 
nummer. Postgiro: 401 60 94 - 7.
Ordföranden i den svenska maktutredningen, Olof Petersson, har utgivit en bok 
med titeln Metaforernas makt. Carlssons förlag 1987.
Bertil Beifrage har publicerat George Berkeleys* Manuscript Introduction, med 
inledning och kommentar, Doxa (Oxford) 1987.
På Symposion bokförlag har utgivits Ande och natur av Gregory Bateson, 1987.
Thomas Mautner har utgivit Moralfilosofins grundläggning av Axel Hägerström 
i Humanistiska vetenskapssamfundets i Uppsala skriftserie, Uppsala 1987. Vo
lymen innehåller dels en ny utgåva av Hägerströms berömda installationsföre- 
läsning från 1911, ”Om moraliska föreställningars sanning”, dels en serie före
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läsningar om etikens kunskapsteoretiska grundvalar som Hägerström höll un
der våren 1911, och dels en bibliografi över Hägerströms tryckta arbeten, som 
Mautner färdigställt.
Sören Halidén har publicerat Den bortglömda mognaden. Studentlitteratur 
1987. Dess undertitel är ”Om det osynliga inom uppfostran”.
Mats Furbergs bok Allting i Trasa? En bok om livets mening har utkommit i ny 
upplaga på Doxas förlag 1987. Den nya upplagan innehåller ett efterord från 
1987.
På Bokförlaget Thales är under utgivning Amartya K. Sen, Kollektiva beslut och 
social välfärd, ISBN 87172-17-8, och Rättsteoretiska klassiker. En antologi ut
given av Stig Strömholm och Åke Frändberg, ISBN 87172-18-6.
Inbetalningskort på 100 kr för prenumeration av Filosofisk tidskrift för 1988 
medföljer detta nummer.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Svante Bohman är pensio
när och bosatt i Landskrona, elev till Hägerström och Phalén, Sven Ove Hans
son doktorerar i teoretisk filosofi i Uppsala, Sten Lindström är forskarassistent i 
teoretisk filosofi i Uppsala, Per Måhl är gymnasielärare i filosofi i Stockholm, 
Wlodzimierz Rabinowicz är docent i praktisk filosofi i Uppsala och Sören Sten
lund är docent i teoretisk filosofi i Uppsala.
Omslagsbild av Christian Swärdshammar.
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• sändes till redaktören, Lars Bergström, Stora Ängby allé 24,161 54 Bromma
• skall vara försedda med namn och adress
• skall som regel vara skrivna på svenska, men bidrag på norska och danska 

accepteras också
• skall vara maskinskrivna på A4-papper med skrift endast på arkets ena sida
• bör ej innehålla mer än 1 500 nedslag per sida och med bred vänstermarginal 
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• noter och litteraturhänvisningar inarbetas i texten
• särskild litteraturförteckning upprättas i alfabetisk ordning och placeras sist i 

manus
• för icke beställt material ansvaras ej

Korrektur
• läses i regel endast av redaktören
• ändringa rmot manuskript bekostas icke av förlaget; författaren debiteras 

kostnad för sådana ändringar

Honorar
• Införda bidrag honoreras ej för närvarande

Särtryck
• I stället för särtryck erhåller artikelförfattaren, gratis, 10 fullständiga exem
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