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Errata 
 
s.  vii rad 9 uppifrån står: ”Capter 6 discusses” skall vara ”Chapter 5 also 

dicusses” 
 
s. vii rad 14 uppifrån står: ”Chapter 7” skall vara ”Chapter 6” 
 
s.  13 rad 9 nedifrån står: ”kapitel 6 handlar om”, skall vara ”kapitel 5 handlar 

vidare om” 
 
s.  13 står 4 nedifrån står: ”kapitel 7”, skall vara ”kapitel 6” 
 
s. 223 infoga följande text som inledande text under rubrik 5.5.  Det starka 
progammet är ett program som avvisar den naturalistiska vetenkapsmodellen 
och kräver andra förklaringsmodeller för den sociologiska vetenskapen. Det kan 
sammanfattas i fyra grundsatser med krav på kausalitet, opartiskhet, symmetri 
och reflexivitet 
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ABSTRACT 

The main focus of this study is the opposition of Ludwik Fleck to logical positivism as it was 
expressed by the members of the so-called �Vienna Circle�. The interest is focused on the 
mutability of knowledge and the inherent problems of the incommensurability, as well as 
Fleck´s notion of reality. Fleck emphasizes a rational and continuous development of 
knowledge in contrast to Thomas Kuhn´s discontinuous and irrational development, and 
rejects all forms of a reality independent of human beings. 

Fleck´s monograph Entstehung und Entwicklung einer Tatsache is a rich and 
multifaceted inquiry into the nature of knowledge emphasizing the social and historical 
aspects of the epistemology of science at the expense of certain logical precepts. With his 
concepts thought style and thought collective Fleck is generally acknowledged as a 
predecessor to Kuhn´s concepts of paradigm and scientific community, introduced in the 
latter´s The Structure of Scientific Revolutions, which appeared about 30 years after Fleck´s 
work. Fleck maintains a relativistic view of science and develops a comparative epistemology 
which challenges the logical positivists in many respects. He dismisses every form of reality 
and has therefore been regarded as an idealist, although there are certain aspects to his 
epistemology which point toward an implicit ontology based upon his idea of passive 
components in the knowledge. 

A contemporary of Karl Popper, with whom he however had no contact, Fleck was born 
and spent his career in the Polish-Austrian city Lwów. The chief epistemological works of 
both these men were published within a year of each other, 1934 and 1935, respectively, by 
which time Popper had left the Continent to eventually become one of the leading British 
philosophers, while Fleck spent several years during the second world war as a prisoner in 
Nazi camps. Both were firmly opposed to the logical positivism, one as a critical rationalist, 
the other as a sceptical relativist. 

Fleck was also a forerunner to the constructivist ideas as presented by Latour and 
Woolgar in their work Laboratory Life, as well as to the sociological notions later formulated 
by Bloor and Barnes in the Strong Programme.

The word �incommensurability� has been ascribed Kuhn but the term had already been 
used by Fleck in an article published in 1927. The �incommensurability thesis� dominates 
Kuhn´s notion of scientific revolutions and is accordingly the reason why scientific progress 
is considered an irrational process. The debate on the incommensurability thesis has continued 
to interest epistemologists and philosophers of science, and many solutions have been 
suggested, some in line with the one proposed by Fleck. 

As presented in Chapter 1, the present dissertation uses the following works as the basis 
for its inquiry: Ludwik Fleck., Entstehung und Entwicklung einer Tatsache 1935; Karl 
Popper, The Logic of Discovery (first issue 1934) 4:e ed. 1987; Kuhn, The structure of 
Scientific Revolutions (first issue 1962) 2 ed. 1970; Latour and Woolgar, Laboratory Life 
1979; and Bloor, Knowledge and Social Imagery 1977. For further works consult the list of 
references. 

Chapter 2 contains a description of Ludwik Fleck´s epistemology, which emphazises the 
historization and socialization of knowledge and its changeability. The concepts of thought
style and thought collective are developed, as well as the notion of passive and active 
components in the process and progress of knowledge. 

In Chapter 3, Kuhn´s and Popper´s philosophy of science are briefly discussed, as are 
also the gestalt psychological aspects of both Fleck´s and Kuhn´s epistemology. 

Chapter 4 deals with the incommensurability thesis wherein I assert that Kuhn has both 
misunderstood Fleck´s intentions concerning the meaning of incommensurability, and 
elaborated upon it to include scientific revolutions in order to sustain an irrational rationale of 
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the progress of science. However, it is also mentioned that in his later writings, Kuhn has 
approached Fleck´s original intent. 

Chapter 5 is devoted to problems concerning the nature of being. Here, the issue of 
Fleck´s dismissal of reality, and my arguments that in the guise of Fleck´s notion of active 
and passive components, there is a tacit and implicit ontology, are discussed. These ideas are 
compared with Bhaskar´s notion of transitive and intransitive domains of knowledge and 
reality. Bhaskar insists on the necessity of restoring ontology in order to make science 
possible, in contrast to Fleck, who dismisses the ontological dimension. 

Chapter 6 discusses Fleck´s relations to the Strong Programme and the material 
constructivism, attempting to show that Fleck´s way of thinking is consistent with the ideas of 
the Strong Programme as it is developed by Bloor and Barnes. The constructivistic features of 
Fleck´ s epistemology also concur microsocially with Latour and Woolgar´s description of 
how a factum is construed. Fleck is together with Hélène Metzger considered as the founder 
of the material constructivism.

Chapter 7 is comprised of a summery broaching the importance of Fleck´s ideas as the 
expression of a current in the contemporary thinking which not only pointed forward to 
Kuhn´s revolutionary ideas, but also to the notions of the strong programme. With his breadth 
of thought, Ludwik Fleck is an early and still overlooked forerunner to many postmodern 
ideas.
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FÖRORD

Mitt intresse för Ludwik Flecks kunskapsteori hänger samman med att Fleck 
liksom jag själv var läkare och att han hade en annan inställning till den medi-
cinska vetenskapen än det gängse biomedicinska programmet som jag arbetat 
under som läkare. I avsikt att skaffa mig en annan överblick över medicinens 
vetenskapliga problem började jag efter avslutat yrkesliv att studera veten-
skapsteori i Umeå. Flecks monografi om hur ett vetenskapligt faktum kommer 
till anbefalldes då av professor Martin Edman som en lämplig introduktion till 
en annan syn på kunskapen än den gängse positivistiska. Boken fanns endast 
tillgänglig i sin engelska översättning, som ansågs vara mindre lyckad, varför 
jag beslöt att läsa den tyska originalupplagan. Ett resultat av detta blev att jag 
översatte monografin till svenska samtidigt som jag blev intresserad av Flecks 
kunskapsteori som jag förstod var utformad på basen av hans medicinska 
utbildning och verksamhet. 

Samtidigt med arbetet att översätta den ibland svårbegripliga texten påbör-
jade jag ett arbete med att beskriva och försöka utveckla Flecks relativistiska 
jämförande kunskapsteori och frapperades snart av de påfallande likheter men 
också olikheter som fanns mellan Flecks tankar och Kuhns 30 år senare utgivna 
monografi om vetenskapliga revolutioner. Samtidigt blev Flecks opposition mot 
den logiska positivismen alltmer intressant eftersom den utformades såväl tids-
ligt som lokalt i nära anslutning till Poppers senare så berömda kunskapsteori. 
Varför blev inte Flecks samtida opposition mot den logiska positivismen lika 
framgångsrik och varför kom debatten senare att stå mellan Kuhn och Popper 
utan att Flecks namn nämndes? 

Ett annat intressant område var Flecks beskrivning av verkligheten med de 
passiva och aktiva länkarna som till en början för mig framstod som någonting 
analogt med den kritiska realismens transitiva och intransitiva dimensioner. 
Problemområdet utvidgades snart till att omsluta likheter i Flecks tankegångar 
även med det starka programmet och med den materiella konstruktivismens upp-
fattning av kunskapen och verkligheten, alla starkt antipositivistiska beskriv-
ningar.

Arbetet kom därför till slut att omfatta en studie av Flecks kunskapsteori 
som en bakgrund till Flecks relationer till Kuhns och Poppers kunskapsteorier, 
till verkligheten enligt Bhaskar, till det starka programmet enligt Bloor och 
Barnes samt till Latour och Woolgars materiella konstruktivismen. Ett genom-
gående tema har hela tiden varit kunskapens föränderlighet och hur framsteg 
enligt Fleck ändå är möjliga utan språngvisa förändringar. 



ix

Den ursprungliga avsikten att också inkludera Flecks synpunkter på medici-
nen liksom hans intressanta undersökningar av bildens betydelse inom veten-
skapen, särskilt medicinen, måste jag avstå från eftersom de kräver en mycket 
stor insats och ett stort utrymme. 

Jag vill framföra mitt tack till professor Gunnar Andersson som hela tiden 
varit min handledare och alltid ställt upp för diskussion och som under hela den 
långa förberedelsetiden uppmuntrat mig att fullfölja arbetet. 

Professor Ingvar Johansson har likaså stött mig med uppmuntrande tillrop 
att inte ge upp. Även till övrig personal, inte att förglömma institutionens förre 
sekreterare, Ann-Katrin Minnhagen, vill jag framföra ett varmt tack för upp-
muntrande stöd. 

Bengt Liliequist 
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En jämförande morfologi om kunskapsformerna är en framtida uppgift för 
västerländskt tänkande (Oswald Spengler, Västerlandets undergång, del I, 1918) 
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1. INLEDNING 

Den västerländska filosofin har, alltsedan de joniska naturfilosofernas försök 
att frigöra människan från det ovetbaras herravälde, dominerats av en rad 
motsättningar som uttryck för filosofins dilemma att inte vara ensidigt förankrad 
varken i tänkandet eller handlandet, varken i teori eller praktik. Under de 
följande århundradena har många förändringar skett och nya motsättningar 
framkommit. De motsättningar som nu är aktuella har inte alltid varit 
problematiska eller ens tydliga. Bland dem dominerar fortfarande motsättningen 
mellan kropp och själ liksom klyftan mellan teori och erfarenhet, mellan det 
subjektiva och det objektiva, mellan dogmatism och skepticism, objektivism och 
relativism samt inte minst mellan empirism och rationalism. Dessutom har en av 
grundförutsättningarna för filosofin, nämligen sökandet efter det absoluta och 
dess visshet, allt mer ifrågasatts. Till dessa har sällat sig det nytillkomna 
kunskapsteoretiska problemet om förekomsten av inkommensurabilitet mellan 
teorier och en därmed hotande relativism. 

Ursprunget till motsättningen mellan varat och vardandet kan sökas i 
Parmenides problem det ena i det många och dess olika lösningar, t.ex. 
Herakleitos �panta rei� och Demokritos atomlära. Motsättningen genomsyrar 
såväl Platons filosofi som Descartes tänkande som en av dualismen präglad tan-
kevärld, där det andliga är helt skilt från det materiella. Sedan dess har olika 
former av dualism mer eller mindre accepterats inom såväl filosofi som veten-
skap trots många försök att utplåna eller överbroa den. Swedenborg misslycka-
des i ett sådant försök och hamnade i en ogenomtränglig mysticism.1 Nietzsches 
perspektivism och nihilism ledde till en extremt egocentrisk ståndpunkt där vil-
jan till makt och till liv ersatte all ontologi. Schopenhauers tes om världen som 
vilja och föreställning2 var ett stort upplagt men föga uppmärksammat försök att 
på biologisk grund se det andliga och det kroppsliga som olika sidor av en allt 
genomträngande vilja. Andra försök ledde till såväl en extrem idealism i Machs 
anda3 som en skepticism och krass materialism, som förnekade möjligheten av 
en rationell förklaring av världens beskaffenhet. Försök har också gjorts att ut-
vidga det verkliga till att omfatta inte bara den empiriska verkligheten så som 
                                          
1 Lamm, Swedenborg.
2 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung.
3 Mach, The Analysis of Sensations.
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den uppfattas av våra sinnesorgan utan också den transcendentala erfarenheten 
som den gestaltas i vårt tänkande genom en sammanfattande syn baserad på ett 
evolutionärt och biologiskt synsätt. Detta skulle kunna ske genom en utvidgning 
av verkligheten till att omfatta inte enbart det materiella tinget utan också det 
levande tinget (�the lived body�)1 och att ge även detta ett ontologiskt status så 
att den avhumaniserade ontologin, som kännetecknar upplysningens tankesy-
stem, ånyo humaniseras2 och omvandlas till en �realism med mänskliga drag�.3

Med den Cartesianska oron avser Bernstein det tillstånd inom filosofin som 
alltsedan Platons angrepp på sofisterna och Protagoras relativism har känneteck-
nats av ett tillstånd av antingen/eller: antingen finns det en fast grund för kun-
skapen eller är vi utlämnade åt relativismens godtycke.4 En av de mest djupgå-
ende motsättningarna inom den moderna vetenskapsteorin är således motsätt-
ningen mellan objektivismens vision om existensen av en Arkimedisk punkt 
som kunskapen kan byggas kring och relativismens budskap som säger att det 
inte finns någon sådan punkt. Bernstein ser denna dikotomi som vilseledande 
och förödande för filosofin och hävdar att den måste ifrågasättas och övervinnas 
för att filosofin skall kunna nå bortom disjunktionen objektivism/relativism.5

Den Cartesianska oron, dvs. kampen mellan olika former av objektivism och 
relativism, som hittills alltid har slutat i en återvändsgränd, kan därför bara 
motarbetas genom att den Cartesianska dualismen överges, dvs. alla frågor som 
stöder sig på ett absolut grundande, det må vara sanning, visshet, kunskap, verk-
lighet eller rationalitet liksom problemen med en obegränsad relativism måste 
lösas efter andra linjer än de som de gängse dualistiska tankegångarna erbjuder. 

En ledstjärna för den traditionella filosofin har alltid varit sökandet efter 
visshet och säker kunskap. Satser och påståenden skall kunna verifieras genom 
empirisk prövning och alla förklaringar skall kunna anges i termer av orsak och 
verkan. En av dogmerna är vidare att kunskapens tillväxt är linjär och kumulativ 
och att tillväxten sker rationellt genom fortlöpande reduktioner. Den traditio-
                                          
1 Spicker, �Terra Firma and Infirma Species�, s. 118: ���lived body� or �the body as lived�.� 
2 Edman, �Några skeptiska tankar om upplysningen.� 
3 Se Putnam, Realism with a Human Face.
4 Bernstein, Bortom objektivism och relativism, s. 26: �Med �objektivism� menar jag den 
grundläggande övertygelsen att det finns eller måste finnas någon permanent, överhistorisk 
matris eller ram som vi i sista hand kan åberopa � .� 
5 Ibid., s. 26: �I sin starkaste form är relativismen den grundläggande övertygelsen, att när vi 
granskar de begrepp som filosoferna sett som de mest fundamentala � såsom rationlitet, 
sanning, verklighet, rättvisa, det goda eller normer � tvingas vi inse att alla sådana begrepp i 
sista hand måste förstås som relativa till ett specifikt begreppsschema, en teoretisk ram, ett 
paradigm, en livsform, ett samhälle eller en kultur.� 
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nella vetenskapen bygger vidare på ett induktionstänkande, som säger att säkra 
slutsatser kan dras från det enskilda till det allmänna, från vad som har varit till 
det som skall bli. Den naiva induktionsmetoden har emellertid övergivits i ett 
försök att förena empirismens fördelar med rationalismens tonvikt på tänkandets 
roll för kunskapen genom en hypotetisk-nomologisk modell enligt Popper-
Hempel som är förenlig med såväl induktivt stöd som deduktiv slutning.1 Det 
finns vidare inom den traditionella vetenskapsteorin ett avgränsningskrav enligt 
vilket kunskap skall vara empiriskt prövbar för att vara meningsfull och kunna 
tillmätas vetenskapligt värde. Vetenskapen säger oss vad som är sant och är så-
ledes egentligen den enda källan till sann kunskap. 

Den traditionella vetenskapen har härigenom kommit att framstå som en väl 
avgränsad verksamhet som i huvudsak omfattar naturvetenskaperna men med ett 
starkt krav på att vara normgivande även för all annan form av kunskap. Den 
naturvetenskapliga modellen har därvidlag påtvingats såväl den medicinska som 
de sociologiska och historiska vetenskaperna och också förklarats vara tillämp-
lig inom de flesta humanvetenskapliga områdena vilket inte har varit oproble-
matiskt. Eftersom människan tillhör det levande i naturen och måste förklaras 
med biologiska och målinriktade antaganden, kan de medicinska och humanso-
ciologiska vetenskaperna liksom de biologiska inte undvara ett internt teleono-
miskt betraktelsesätt.2 De kan därför inte reduceras till den rena naturvetenska-
pen om inte alla biologiska och sociologiska fenomen också fullt ut kan reduce-
ras till denna och den interna teleonomiska aspekten härigenom få en förklaring. 

Kritik har från många håll riktats mot naturvetenskapernas anspråk på en 
sådan övergripande legitimitet, rationalitet och intern autonomi. Kritiken har 
kommit från Frankfurtskolan (kritisk teori), från Popper (kritisk rationalism), 
från Bhaskar (kritisk realism) samt från Bloor och Barnes (det starka program-
met) men också från Kuhn och Feyerabend liksom från många andra håll. Till 
dessa måste också Ludwik Fleck räknas vars kritik av den logiska positivismen 
framfördes i slutet av 20-talet och början av 30-talet men som först den senaste 

1 För Popper-Hempels metod, se I. Johansson och S. E. Liedman, Positivism och Marxism, s. 
25-26.
2 Med teleonomiska processer avses teleologiska företeelser som har en mekanistisk 
förklaring. Se Mayr, The Growth of Biological Thought, s. 48: �A physiologic process or a 
behaviour that owes its goal-directedness to the operation of a program can be designed as 
�teleonomic� (Pittendrigh, 1958). All the processes of individual development (ontogeny) as 
well as all seemingly goal-directed behaviours of individuals fall in this cathegory and are 
characterized by two components: they are guided by a program, and they depend on the 
existence of some endpoint or goal which is foreseen in the program regulating the behaviour 
� Teleonomic processes are particularly important in ontogeny, physiology, and behaviour.� 
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tiden har uppmärksammats. Martin Edman har således nyligen framhållit att 
skepticismen, efter att ha legat i träda i två tusen år, genom Flecks monografi 
ånyo har gjort entré på den filosofiska arenan.1

Ludwik Fleck var i stort sett okänd som vetenskapsteoretiker fram till början 
av 1980-talet då hans kunskapsteoretiska monografi, Entstehung und Entwick-
lung einer wissenschaftlichen Tatsache, efter översättning till engelska, blev 
allmänt känd och föremål för diskussion vid två vetenskapliga konferenser, 1981 
i Hamburg och 1984 i Berlin. Bidragen till den sista konferensen, där Flecks 
kunskapsteori belystes och diskuterades ur olika aspekter av ett stort antal av 
samtidens filosofer och kunskapssociologer, publicerades först 1986.2 Vidare 
har Thomas Schnelle 1982 publicerat en omfattande och ingående studie över 
Ludwik Flecks liv och tänkande.3 Fleck har senare allt mer uppmärksammats 
och så sent som 1991 har Lance Simmons i en avhandling från Notre Dame-uni-
versitetet i Philadelphia fäst uppmärksamheten på Flecks jämförande epistemo-
logi och dess betydelse för förståelsen av inkommensurabilitetstesen.4 Även i 
Sverige har Flecks insatser uppmärksammats på flera håll.5 Det finns således ett 
ökat intresse för Flecks teorier om kunskapens natur, särskilt dess förändring 
och tillväxt, problem som alltid har stått i förgrunden för kunskapsteoretiska
överväganden. Trots detta har Flecks kunskapsteori fått stå tillbaka både för 
Kuhns och Poppers teorier, t.ex. inom medicinen men även inom kunskapssoci-
ologin, där Fleck visserligen omnämns som en av de mest betydande föregång-
arna till det starka programmet och som en av pionjärerna för det mikrosociala 
tänkandet, men knappast diskuterats i detalj.6

Varför är det i dagens läge, mer än 60 år efter att Ludwik Fleck skrev sitt 
huvudarbete, och långt sedan den logiska positivismen förlorat sitt inflytande, 
ändå viktigt att ägna tid och betraktelser åt hans kunskapsteori som ingen ändå 
                                          
1 Edman, �Skeptikern och verkligheten: Kontinuerligt samband mellan goda och dåliga 
teorier�, s. 593-597. 
2 Cohen och Schnelle (eds), Cognition and Fact: Materials on Ludwik Fleck.
3 Schnelle, Ludwik Fleck � Leben und Denken: Zur Entstehung und Entwicklung der 
soziologische Denkstils in der Wissenschaftsphilosophie.
4 Simmons, What Incommensurability Claims mean: A Study of Ludwik Fleck´s Contribution 
to the Incommensurability Debate.
5 Se t.ex. David Östlund, Tankar är sociala handlingar i historien! Utkast till ett manifest för 
processtolkande idéhistoria, och Ulla Ekström von Essen, Paradigm eller Tankestil? En 
jämförelse av Ludwik Flecks och Thomas S. Kuhns kunskaps- och vetenskapsteorier, och 
Martin Edman, �Några skeptiska tankar om upplysning� samt Staffan Laestadius, 
Arbetsdelningens dynamik.
6 Shapin och Schaffer, Leviathan and the Air-Pump, s. 15-16. 
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läste förrän 20 år efter hans död och nära 60 år efter dess publicering? Är det 
inte slöseri med tid och energi att försöka sätta sig in i en teori som eftervärlden 
har uppfattat som ett mindre betydelsefullt epigonarbete som inte har tillfört ve-
tenskapen något nytt?1 Var inte Fleck bara en �hybridforskare� i Ben-Davids 
mening2 eller en efterföljare till Ajdukiewicz radikala konventionalism eller 
kanske snarare till den långa traditionen av polska läkare med intresse för medi-
cinens filosofi? Varför blev Kuhns paradigmteori en sådan sensation i forskar-
världen och varför tog Popper, som under sin långa verksamhet som internatio-
nellt erkänd filosof hade rika tillfällen att utveckla sina idéer, aldrig någon notis 
om Fleck? Varför har Kuhn och Popper kommit att framstå som den medicinska 
vetenskapens �gurur� trots att ingen av dem hade en medicinsk bakgrund eller 
överhuvudtaget diskuterade problem inom medicinen? Frågorna är många och 
kan säkerligen inte alla besvaras på ett tillfredsställande sätt. 

En av grundtankarna i min studie är att Fleck, trots att han inte blev läst eller 
erkänd förrän långt efter sin död, med sin skeptiska kunskapsteori representerar 
ett nytt och djärvt försök att bryta med sin tids vedertagna uppfattningar om det 
mänskliga tänkandets natur och att han har pekat ut en tidigare okänd kun-
skapsmekanism betingad av en inre spänning i kunskapens utveckling orsakad 
av dess aktiva och passiva komponenter och påvisat deras betydelse för kunska-
pens förändring och tillväxt. Fleck har också utvecklat tanken på ett nytt episte-
mologiskt begrepp, tillit, som skulle kunna ersätta kravet på visshet inom kun-
skapsteorin. Flecks kunskapsteori är därför enligt min mening fortfarande aktu-
ell framför allt genom sin breda heuristiska framtoning. Den utgör en tidig och 
självständig kritik av såväl Wienkretsens logiska positivism som den tidiga kun-
skapssociologin så som den presenterades av Durkheim,3 Lévy-Bruhl4 och andra 
samtida sociologer och filosofer som Jerusalem,5 m.fl. Den kan vidare betraktas 
som en föregångare till Kuhns kunskapsteori,6 till det �starka programmet�7 och 
den moderna konstruktivismens tankegångar (Latour och Woolgar),8 samtidigt 
som den ansluter sig till den dåtida vändningen inom psykologin där den 
klassiska psykologin alltmer kom att ersättas av gestaltpsykologiska och 

1 Wettersten , �The Fleck Affair: Fashions v. Heritage�, s. 475-498. 
2 Ben-David, �Roles and Innovation in Medicine,� s. 566. 
3 Durkheim, Sociologins metodregler.
4 Lévy-Bruhl, Das Denken der Naturvölker.
5 Jerusalem, �Die soziologische Bedingtheit des Denkens und der Denkformen.� 
6 Kuhn, Scientific Revolutions.
7 Shapin och Schaffer, Leviathan and the Air Pump, s. 15-16. 
8 Latour och Woolgar, Laboratory Life.
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kollektivpsykologiska teorier.1 Jämsides med Popper har Fleck tidigt 
uppmärksammat de evolutionära sidorna i kunskapens utveckling och framhävt 
den jämförande epistemologins betydelse för en förståelse av kunskapens upp-
komst, förändring och tillväxt. Enligt Fleck finns inom den logiska positivismen 
liksom inom den samtida kunskapssociologin grundläggande felaktigheter som 
inom den förra består i en allt för stark tilltro till logiska förklaringar och inom 
den senare i en övertro på faktas objektivitet. Liksom Durkheim och Jerusalem 
är Fleck anhängare av en kollektivistiskt utformad sociologi men tar avstånd 
från den betoning av det individuellas slutliga betydelse för kollektivet som ut-
märker Jerusalems kunskapsteori.2

Fleck skiljer sig från de ovan nämnda tänkarna genom att han grundar sin 
kunskapsteori på erfarenheter från medicinens pluralistiska ämnesområde, som 
bl.a. omfattar den jämförande embryologin, vilken var en del i hans läkarutbild-
ning och sannolikt ett betydelsefullt faktum i bakgrunden till hans senare utfor-
made jämförande epistemologi. Han var sannolikt också väl förtrogen med 
Haeckels biogenetiska grundregel, nämligen att �ontogenesen upprepar 
fylogenesen�.3

Orsakerna till att hans teorier i stort sett har varit okända för den senare ut-
vecklingen inom vetenskapsteorin kan ha varit flera. Fleck publicerade sina ar-
beten huvudsakligen i tyska eller polska naturvetenskapliga och medicinska tid-
skrifter. Även om hans huvudarbete var en på medicinska erfarenheter grundad 
kunskapsteori blev det med några få undantag ej uppmärksammat annat än i me-
dicinska tidskrifter och i dessa endast recenserat som en medicinhistorisk studie 
över sjukdomen syfilis.4 Endast en liten del av den i Schweiz år 1935 tryckta 
upplagan synes ha nått internationell spridning.5 Till detta kommer att Fleck var 
av judisk börd och att den då rådande politiska situationen i Tyskland och 
                                          
1 Nyman, Nya vägar inom psykologin.
2 Jerusalem, Einleitung in die Philosophie.
3 Den biogenetiska grundregeln, som uppställdes av Haeckel (1834-1919) på 1860-talet, säger 
att embryots utveckling från ägg till en vuxen individ är en rekapitulering av artens 
utvecklingshistoria.
4 Flecks (Louis Fleck) arbeten är omnämnda i en tämligen omfattande essä över medicinsk 
filosofihistoria, �La Philosophie de la Medicine, son histoire, son essence, sa dénomination et 
sa définition�, som presenterades vid 5e Congrès international d´Histoire des Sciences i 
Lausanne, oktober 1947. En fullständig förteckning av dessa finns i Thomas Schnelle, Ludwik
Fleck � Leben und Denken, s. 341. Av intresse är att det finns en svensk recension av Flecks 
monografi av Hakon Sjögren i Nordisk Medicinsk Tidskrift, 1936, s. 266. 
5 Upplagan omfattade enligt Wittich endast 640 exemplar varav 200 blev sålda. Se Wittich, 
�Ludwik Fleck, Genesis and Development of a Scientific Fact�, Science and Nature, s. 3-12. 
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Europa inte gynnade insatser av judar liksom att det andra världskriget senare 
förhindrade internationella kontakter. Kuhn liksom Reichenbach (då verksam i 
Istanbul) uppmärksammade emellertid tidigt Flecks monografi men utan att 
närmare diskutera dess innehåll.1

Flecks kunskapsteori är svår att få ett klart grepp om vilket har många för-
klaringar. Egna insatser med förklaring och utläggning av de egna teorierna 
kunde genom olika omständigheter (nazistregimen och det andra världskriget) 
inte realiseras även om Fleck hann publicera några få men viktiga kunskapsteo-
retiska uppsatser, delvis på polska, före och efter andra världskriget. Hans sista 
arbete från 1960 är bara en kortfattad sammanfattning av tidigare ståndpunkter 
och leder inte till någon djupare förståelse av hans kunskapsteori. 

Flecks kunskapsteori är så full av idéer med utblickar mot olika områden 
inom kunskapsteori och vetenskapsteori att det just därför är svårt att ge en 
samlad överblick över dess struktur. Ett av Flecks huvudproblem är det grund-
läggande kunskapsteoretiska problemet om möjligheten av förändring och sam-
tidig tillväxt av kunskapen som han vill lösa med ett nytt tänkande i strid med 
den logiska positivismen och utformat som en jämförande kunskapsteori. I det 
sammanhanget kom inkommensurabilitetstesen att aktualiseras av Fleck långt 
innan den formulerades av Kuhn och Feyerabend. 

Ett annat problem i Flecks kunskapsteori rör kunskapens natur, dvs. frågan 
om tänkandet är baserat på realistiska tankegångar eller om det alltigenom eller 
delvis är idealistiskt utformat? Ett sätt att testa detta kan, enligt Trigg, vara att 
ställa frågan: �Tickar klockan även när ingen hör den?� Är svaret ja är man rea-
list, tvekar man om svaret ligger idealistiska tankegångar nära.2 Fleck skulle 
troligen, enligt de flestas mening, tveka och han betraktas också allmänt som 
idealist. Enligt min mening är han emellertid i vissa avseende också realist. 

Bakom dessa påståenden om strukturen i Flecks skeptiska kunskapsteori 
döljer sig många problem både inom kunskapsteorin och den som berör det me-
dicinska verksamhetsområdet. Min undersökning avser inte att granska eller 
analysera betydelsen av Flecks kunskapsteori för det medicinska programmets 
utformning, en undersökning som måste bli betydligt mer omfattande än vad 
som ryms inom ramen för detta arbete, men som borde vara en fruktbärande 

1 Reichenbach citerade Flecks arbete i en fotnot i Experience and Prediction 1938 och det var 
denna fotnot som uppmärksammades av Kuhn enligt Cederbaum, �Paradigms�, Studies of 
History and Philosophy of Science, 1983, s. 191-2. Uppgifterna är hämtade ur Ekström von 
Essen, Paradigm eller Tankestil? not 49, s. 14. 
2 Trigg, Rationality & Science, s. 17. 
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framtida angelägenhet för den medicinska vetenskapsfilosofin. Arbetet har där-
för begränsats till att omfatta följande aspekter på Flecks tänkande: 

(i) Hur har Ludwik Fleck påverkat utformningen av Thomas S. Kuhns kun-
skapsteori?

(ii) Hur är Ludwik Flecks relation till sin samtida kritiker av den logiska 
positivismen, Karl R. Popper? 

(iii) Hur uppfattar Ludwik Fleck inkommensurabiliteten? 
(iv) Hur är Ludwik Flecks verklighetsuppfattning? 

(i) Ludwik Fleck har genom att utveckla begreppet tankekollektiv som 
bärare av en tankestil främst kommit att uppmärksammas som en föregångare 
till Kuhns välkända paradigmteori. Begreppen tankestil och tankekollektiv 
motsvarar närmast Kuhns begrepp paradigm och �scientific community�. Flecks 
begrepp är emellertid mer avsatta från den logiska positivismens tankebanor och 
innehåller andra, framför allt holistiska och dynamiska aspekter som når utöver 
Kuhns paradigmbegrepp och betonar, till skillnad från Kuhn, mer tydligt 
kunskapsprocessens internalistiska och fortskridande förlopp. Trots detta är 
Flecks båda begrepp mer precisa och bättre avgränsade än Kuhns 
paradigmbegrepp som kan och har getts ett stort antal tolkningar.1 Avsikten med 
undersökningen är inte att med utgångspunkt från Kuhns paradigmteori se vad 
som överensstämmer i denna med Flecks kunskapsteori vilket vore att spänna 
kärran för hästen, utan att försöka klargöra vilka av Flecks många tankegångar 
som kan återfinnas hos Kuhn i ett oförändrat eller modifierat skick och om Fleck 
kan tänkas ha påverkat Kuhns tänkande i vissa avseenden. Man måste i det här 
sammanhanget komma ihåg att när Fleck publicerade sin monografi var Kuhn 
endast 13 år gammal och att Kuhn först 30 år senare, ett år efter Flecks död 
1961, publicerade sin uppmärksammade monografi om paradigm och 
vetenskapliga revolutioner som han förberett under flera år, sannolikt från slutet 
av 50-talet.2

(ii) Flecks relation till Popper är av stort intresse eftersom bådas opposition 
mot den logiska positivismen utformades under samma tidsepok och delvis i 
samma kulturella miljö. Staden Lwów (Lemberg), där Fleck verkade, var 
                                          
1 Masterman, i Lakatos och Musgrave (eds), Criticism and the Growth of Knowledge, s. 61: 
�On my counting, he uses �paradigm� in not less than twenty-one different senses.� 
2 Kuhn, The Essential Tension, Preface s. XVIII och ingressen till kap. 9, s. 225. 
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historiskt och kulturellt nära knuten till Wien, där Popper studerade och också 
tidvis var verksam som lärare. Betecknande är att Popper under lång tid efter 
publikationen av sin monografi allmänt betraktades som företrädare för 
Wienkretsens logiska positivism ehuru med vissa egna särdrag och först långt 
senare utpekades som en av dess starkaste motståndare, delvis i stark opposition 
mot Kuhn som läst Fleck men som i sitt epokgörande arbete inte citerat Flecks 
teorier. Striden mellan två av opponenterna mot den logiska positivismen, 
Popper och Kuhn, kom således att utspelas i efterhand, så att säga, och inte 
mellan Popper och Fleck. Fleck, som tryckte sitt arbete på tyska i Schweiz i en 
liten upplaga varav endast något hundratal exemplar såldes, förblev under sin 
livstid obemärkt både som filosof och vetenskapsteoretiker. Han var däremot 
internationellt känd och erkänd som framstående forskare inom immunologi och 
serologi där han tidvis intog en ledande ställning i dessa ämnens vetenskapliga 
utveckling.

Trots att både Kuhn och Popper kom att starkt påverka den efterföljande 
kunskapsteorin har ingendera gett upphov till en efterföljande vetenskaplig tra-
dition av någon större betydelse eller initierat en fortsatt utveckling av sina 
respektive kunskapsteorier. Tvärtom, har deras åsikter starkt kritiserats och av-
visats från många håll. Flecks kunskapsteori kan däremot berömma sig av att ha 
haft en heuristisk betydelse så tillvida som den, förutom att ha inspirerat Kuhn 
till hans paradigmteori, i sig gömt fröet till flera senare uppmärksammade tanke-
riktningar. Således kan mycket av konstruktivismens tankegångar, både i 
inskränkt och mer allmän betydelse, återfinnas hos Fleck liksom stora delar av 
�det starka programmets� idéer.1 Fleck var också starkt påverkad av sin samtids 
pragmatism, den framväxande kunskapssociologin och den då allt mer aktuella 
gestaltpsykologin. Förklaringen är kanske den att Flecks idéer är grundade i 
medicinens mångfald och att detta har inspirerat honom till en mer omfattande 
och övergripande kunskapsteori som inte enbart berör den rena naturvetenska-
pen som kännetecknar såväl Kuhns paradigmteori som Poppers kritiska rationa-
lism. Fleck hade större vyer och bröt på ett mer avgörande sätt mot de gängse 
positivistiska tankegångarna och avsåg med sina idéer att göra kunskapsteorin 
till en vetenskap om det mänskliga tänkandet i alla dess former. 

Fleck betraktar problemen om kunskapens natur genom ett eget raster, näm-
ligen den medicinska kunskapen. Där råder, enligt Fleck, andra relationer mellan 

1 Se Shapin och Schaffer, Leviathan and the Air Pump, där Fleck omnämns som en av 
föregångarna till det starka programmet och Shapin, A Social History of Truth och Barnes, T.
S. Kuhn and Social Science, s. 87, samt Golinski, Making Natural Knowledge. 
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orsak och verkan, och fakta har en annan innebörd än inom naturvetenskapen. 
Som läkare var Fleck verksam både i praktiskt kliniskt arbete och vid bakterio-
logiska forskningslaboratorier. Hans vetenskap omfattar förutom kunskapsteo-
retiska arbeten också ett stort antal betydelsefulla arbeten inom bakteriologi, 
immunologi och serologi och han bidrog starkt till framväxten av serologi som 
vetenskap. Han förenar således inom sig erfarenheter från den medicinska 
vetenskapens båda aspekter, den teoretiskt vetenskapliga och den kliniskt prak-
tiska. Han framhåller att den medicinska vetenskapens problem skiljer sig från 
problemen inom andra naturvetenskaper såsom fysik och kemi dels genom sin 
mångfald av varierande och motsägelsefulla uppenbarelseformer, dels genom att 
medicinen domineras av ett icke-deterministiskt tänkande och att det därför inte 
är möjligt att applicera den logiska positivismens tankegångar på medicinska 
vetenskapliga problem. Han sträcker sig emellertid längre och gör gällande att 
den medicinska kunskapen som sådan har en annan karaktär än den gängse 
naturvetenskapliga och att den avviker från denna på många punkter. Inom 
medicinen söker man således inte efter regelbundna samband i avsikt att uttala 
sig om framtiden. Föremålet för den medicinska vetenskapliga undersökningen 
är i stället det avvikande, det patologiska. Inom naturvetenskaperna finns inte 
detta problem eftersom avvikelser inte är föremål för vetenskapliga undersök-
ningar. Avvikelser måste i stället förklaras externt eller ges upp till förmån för 
nya teorier. Den språkliga vändningen inom dagens filosofi har lett till liknande 
resultat för filosofin, nämligen att de filosofiska problemen egentligen är språk-
liga förbistringar eller avvikelser som antingen måste accepteras, eller förklaras 
som meningslösa. Enligt �det starka programmet� måste emellertid förklaringar 
vara av samma slag för det som innefattas i det som är normalt som för det som 
är avvikande, en uppfattning som Fleck delar. Inom medicinen måste i analogi 
härmed samma förklaringsmodell gälla för det patologiska som för det normala. 
Det nutida biomedicinska paradigmet som har fått sin prägel av den logiska 
positivismen ger, när det appliceras på den medicinska verksamheten upphov till 
en lång rad problem som rör sjukdomarnas natur, begreppen hälsa och sjukdom, 
de psykosomatiska sjukdomarnas inordning i medicinen, placebo/nocebo-effek-
terna liksom motivet för förebyggande hälsoundersökningar och uppsökande 
hälsovård, hygieniska normer och relationen mellan skolmedicin och naturmedi-
cin. Många av dessa problem skulle, om det gängse biomedicinska programmet 
övergavs, mista sin teoretiska bakgrund som ofta är ansvarig för problemens 
uppkomst eller kunna utvecklas längs andra linjer. 
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(iii) Efter Kuhns och Feyerabends införande av begreppet 
inkommensurabilitet i kunskapsteorin har denna tes allt mer kommit att 
dominera diskussionerna kring vetenskapens rationalitet. Fleck använde termen 
redan 19271 för att beteckna en �oförenlighet� mellan olika teorier inom 
medicinen och utvecklade sedan tankegångarna om inkommensurabilitetens 
väsen samtidigt som han visade hur den och dess följder inte är ofrånkomliga 
utan kan övervinnas.2

(iv) Flecks kunskapsteori beskrivs oftast som en idealistiskt betingad episte-
mologi, dvs. en kunskapsteori som bygger på uppfattningen att världen är vår 
föreställning och att det inte finns en av oss oberoende verklighet. En sådan 
beskrivning är principiellt missvisande eftersom ordet �epistemologi� framför 
allt refererar till �säker och ofelbar kunskap�. En säker och ofelbar kunskap för-
utsätter en verklighet som är invariant, dvs. kunskapens objekt förutsätts vara 
oföränderliga och eviga och kunskapen om detta, episteme, ofelbar. Epistemo-
logi handlar därför i sin ursprungliga betydelse om teoretisk kunskap eftersom 
kunskap, förmedlad genom sinnesorganen, inte är ofelbar. Flecks kunskapsteori 
är empirisk till sin natur men inte empiristiskt grundad och han tillmäter i stället 
begreppet tillit en grundläggande epistemologisk betydelse som kan ersätta före-
ställningen om �den absoluta vissheten�. Fleck ger ibland sken av att vara en 
radikal anti-realist samtidigt som han har en av praxis präglad pragmatisk 
inställning till vetenskapliga problem. Det finns här ett drag av en inre självmot-
sägelse hos Fleck när han framträder som anti-realist och samtidigt hävdar före-
komsten av illusionernas harmoni inom ett kollektivt nätverk av passiva och 
aktiva länkar vars knutpunkter presenterar sig för oss som verkligheten.3 Enligt 
min mening finns det, trots att Fleck förnekar existensen av en objektiv och obe-
roende verklighet, i hans kunskapsteori en inre spänning mellan en underför-
stådd ontologi som manifesteras i det som Fleck kallar kunskapsprocessens

1 ET, s. 37 där Fleck redan i ingressen till sin artikel �Über einige besondere Merkmale des 
ärztlichen Denkens� formulerade sina tankar om inkommensurabiliteten då han skriver: �Ich 
bitte sie klarzumachen, wie gesondert, wie anders der Naturwissenschaftler im Vergleich mit 
dem Geisteswissenschaftler denkt, selbst wenn der Gegenstand im Grundsatz derselbe ist: wie 
anders, in einem anderen Stil, ohne Möglichkeit, sie direkt zusammanzufügen [min 
kursivering], sieht z.B. die Psychologie als Natur- und als philosophische Wissenschaft aus.� 
2 Inkommensurabilitetstesen kan sägas vara en sentida efterföljare till striden mellan Cuvier, 
som i sina teser hävdade förekomsten av �geologiska katastrofer� som avbröt utvecklingen, 
och Geoffroy S:t Hilaires teser om en kontinuerlig utveckling. Se Cassirer, The Problem of 
Knowledge, 1950, del II, kapitel 6. 
3 Bergström, �Ny chans för Ludwig Fleck?�, Filosofisk Tidskrift, s. 25. 
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�Imponderabilia� [ovägbara element], dvs. kunskapens passiva kopplingar och 
de av individerna och kollektivet betingade, mer fria och obundna, historiskt och 
socialt föranledda, aktiva kopplingarna. 

Med naiv metafysisk realism förstår jag i det här sammanhanget åsikten att 
det finns en verklighet som är oberoende av människan och hennes medvetande 
och att det är strukturer och mekanismer i denna som stimulerar våra sinnen så 
att vi kan få direkt och säker kunskap om dessa. Intern realism skiljer sig från 
den naiva metafysiska realismen genom att den av oss oberoende verkligheten, 
såväl i sin abstrakta (teoretiska) som i sin konkreta (empiriska) form så som den 
uppfattas genom våra sinnesorgan, först framträder för oss genom vårt hand-
lande inom ett tankekollektiv och dess tankestil.1 Jag påstår att Fleck företräder 
en sådan intern relativistisk realism i Putnams mening2 och att hans realism 
bestäms internt av tankestilen och inte externt av en oberoende och oföränderlig 
yttre verklighet och att den formas av de passiva länkarnas verksamhet. Var och 
en skapar sin egen verklighet som genom tankekollektivets stiliserande verk-
samhet är relaterad till kunskapen. Verkligheten är således i en synkron mening 
intern (till tankekollektivet) och i en diakron mening relativ (till tankestilen) och 
inte externt betingad som en direkt och omedelbar erfarenhet 

Eftersom Fleck avvisar varje form av metafysisk realism kan han inte 
acceptera någon form av verklighet som fristående från människan och som 
skulle kunna undersökas och beskrivas objektivt. Hans inställning är i detta 
avseende skeptikerns som betvivlar, inte kunskapens möjligheter, utan det 
absoluta och det säkra i kunskapen. Kunskapen är, i stället för att vara absolut 
och oföränderlig, präglad av sin historia och sitt sociala ursprung och därför för-
änderlig och måste uppfattas som resultatet av en överindividuell aktivitet inom 
ett tankekollektiv. Fleck avvisar liksom Putnam �The Gods Eye point of view� 
som en utomstående förklaring till verklighetens natur.3 Kunskapen är inte heller 
en tvådelad relation mellan ett passivt subjekt och ett yttre objekt utan en tre-
delad, dynamisk och social process mellan subjektet och objektet där tankekol-
lektivet med sin tankestil utgör den tredje förmedlande komponenten. Kunska-
                                          
1 Intern realism i den ovan anförda betydelsen överensstämmer i stora drag med den av 
Putnam präglade �interna realismen� så som den skildras i Reason, Truth and History, kapitel 
3, s. 49: �it is characteristic of this view [the internalist perspective] to hold that what objects 
does the world consist of? is a question that it only makes sense to ask within a theory or 
description.�
2 Begreppet intern realism infördes av Hilary Putnam, se Reason, Truth and History samt 
kapitel 2 i �A Defence of Internal Realism� i Realism with a Human Face.
3 Putnam; Reason, Truth and History, s. 50: �There is no God´s Eye point of view � .� 
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pen måste därför undersökas i historiska och sociala termer och kan bara förstås 
i sådana termer. Fleck framträder således som en företrädare för en internalistisk 
relativism och kan som sådan betraktas som en förebådare till postmodernis-
mens tänkare. 

Ludwik Flecks kunskapsteori har tidigare inte presenterats i ett sammanhang 
utan bara tecknats i kortare eller längre sammanfattningar. Den skall därför 
belysas och diskuteras i de följande avsnitten. 

Kapitel 2 är en redogörelse för Flecks jämförande kunskapsteori. 
Kapitel 3 är en jämförelse mellan Flecks kunskapsteori, Kuhns 

paradigmteori och Poppers kritisk rationalism. Fleck var liksom Kuhn och 
Popper en stark motståndare till den logiska positivismen. Han tog avstånd från 
dess sanningskriterier och demarkationsregler liksom från det induktivistiska 
tänkandet som präglar den logiska positivismen men också från den individuellt 
inriktade heroismen och moraliteten som finns i Poppers kritiska rationalism. 

Kapitel 4 är ägnat åt inkommensurabilitetstesen och dess betydelse för för-
ståelsen av kunskapens tillväxt i ett försök att visa att tesen finns tydliggjord 
redan tidigt i Flecks arbeten och att Kuhns revolutionära vetenskapsteori delvis 
har följt Flecks av gestaltpsykologin påverkade tankelinjer men att han också 
har uppfattat tesen på ett annat sätt än Fleck och därför i vissa avseenden givit 
den en annan och mer restriktiv tolkning, men också att Kuhn i senare arbeten 
alltmer närmat sig Flecks mjuka inställning till inkommensurabiliteten. 

Kapitel 5, som fått rubriken �Verklighet, konstruktion eller realitet�, är ett 
kapitel där jag diskuterar Flecks underförstådda ontologi mot bakgrunden av 
Bhaskars transcendentala (kritiska) realism. I kapitlet försöker jag visa hur 
Flecks tankegångar om de passiva och aktiva komponenterna endast delvis 
överensstämmer med Bhaskars transitiva och intransitiva dimensioner i kunska-
pen och att Bhaskars insisterande på en nyskapelse av ontologin står i skarp 
kontrast till Flecks avvisande av alla former av en av oss oberoende verklighet. 

Kapitel 6 handlar om Flecks förhållande till det starka programmet och kon-
struktivismen. Jag visar här att det starka programmets fyra punkter överens-
stämmer med Flecks tänkande även om han inte explicit har formulerat sitt tän-
kande i samma termer. Fleck anses också tillsammans med Hélène Metzger vara 
en av föregångarna till den mikro- och makrosociala konstruktivismen. 

Kapitel 7 är ett sammanfattande kapitel där jag pläderar för betydelsen av 
Flecks tankar som uttryck för en tendens i den tidens tänkande som pekar framåt 
inte bara mot Kuhns revolutionära teori, utan också mot såväl konstruktivismens 
teorier som det �starka programmets� idéer. Flecks kunskapsteori föregick 
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Kuhns paradigmteori och gav också delvis, och helt oberoende av Popper, 
uttryck för vissa av Poppers idéer om kunskapens förändring och tillväxt. Fleck 
får genom sin bredd i tänkandet anses vara en tidig och hittills förbisedd förebå-
dare av många av postmodernismens tankebanor. 
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2. LUDWIK FLECKS KUNSKAPSTEORI 

Tes. Det anses vara självklart att man inte kan blåsa upp en ballong inifrån men ändå tillhör 
det människans existentiella villkor att hon måste blåsa upp ballongen, dvs. den värld vi lever 
i, inifrån.1

2.1. BAKGRUND

2.1.1. Logisk positivism. 

Under första hälften av 1900-talet dominerades filosofin av ett positivistiskt 
tänkesätt med rötter hos 1600-talets tänkare, Comtes positivistiska lära och 
Wienkretsens logiska positivism.2 I början av 1800-talet hade Auguste Comte 
hävdat en historieteori för mänsklighetens utveckling. Teorin omfattade tre 
stadier i utvecklingen av det mänskliga tänkandet där det tredje och sista stadiet, 
det positiva, kännetecknades av att kunskap endast kan fås genom observationer 
av fakta och att teorier bara kan vara beskrivningar av fakta. Positivismens 
genomgående uppfattning var att det endast är genom erfarenhetsvetenskaperna 
som kunskap om världens beskaffenhet kan uppnås. Fakta var den positiva 
vetenskapens element, de var objektiva, teorioberoende och bestod av opartiska 
observatörers iakttagelser. De grundläggande förutsättningarna för den 
positivistiska världåskådningen, att vetenskapen är enhetlig i sin utveckling och 
deduktiv till sin struktur, har emellertid skingrats och ersatts av teorier om 
vetenskapliga förändringar och icke-deduktiva teorier.3

                                          
1 Israel, Om konsten att blåsa upp en ballong inifrån, s. 7. 
2 Positivism är en filosofisk riktning och en historieteori som utformades av A. Comte (1798-
1857) som hävdade att kunskap bara kan fås genom observationer. Ernst Mach, den logiska 
positivismens grundare, hävdade att allt som finns är sinnesförnimmelser och att det inte finns 
några föremål i sig; att vetenskapen studerar regelbundenheter hos dessa och att den strävar 
efter en enhetsvetenskap. Denna strävan kännetecknar fortsättningsvis den logiska 
positivismen som var en reaktion mot tidens spekulativa metafysik. 
3 Bhaskar, Scientific Realism & Human Emanicipation, s. 1. 
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Positivismens sentida efterföljare, den logiska positivismen,1 inledde i bör-
jan av 1900-talet den moderna vetenskapsfilosofin genom att hävda en veten-
skapligt orienterad filosofi som tog avstånd från alla former av metafysik och 
försvarade en vetenskaplig världsuppfattning. Utgångspunkten för den logiska 
positivismen, som både Popper och Fleck vände sig mot, var uppfattningen att 
endast den empiriska erfarenheten kan ge säker kunskap om världen (empirism) 
och att metoden för detta är induktionsförfarandet samt att filosofiska påståen-
den enbart är meningslösa pseudoproblem eller inga påståenden alls. Kognitiva 
satser är dels varje sats som säger något om världen (syntetiska satser som 
antingen är enkla satser, bassatser, eller logiska sanningsfunktioner av dessa) 
och som kan verifieras med hjälp av sinneserfarenheter, den s.k. verifierbarhets-
principen, dels satser som inte säger något om världen (analytiska satser) som är 
formulerade inom logik och matematik.2

Ursprunget till den logiska positivismen var en rad seminarier i Wien i bör-
jan av 1920-talet som leddes av Moritz Schlick. Dessa utvecklades från 1925 till 
en diskussionsklubb, den s.k. Wienkretsen. 1926 blev Rudolf Carnap kallad till 
Wien från Prag och kom att tillsamman med Otto Neurath att få ett stort infly-
tande över kretsens idéer. Dessa hade emellertid i sina huvuddrag redan tidigare 
framlagts av Schlick. År 1929 startades i Wien Verein Ernst Mach med Schlick 
som ordförande och som senare kom att gå samman med Wienkretsen. Samma 
år utkom också programskriften: Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener 
Kreis, som är en programförklaring för Wienkretsens idéer. Kretsens mest kända 
medlemmar var förutom fysikern Moritz Schlick, logikern Rudolf Carnap och 
sociologen Otto Neurath, ett stort antal vetenskapsmän huvudsakligen matema-
tiker och naturvetare verksamma i Wien. Samtidigt bildades i Berlin Gesell-
schaft für empirische Philosophie med Hans Reichenbach och Carl Hempel som 
de mest kända medlemmarna och med uppgift att främja en �vetenskaplig filo-
sofi�. I Polen fanns under samma tid en sammanslutningen av polska filosofer 
med huvudsakligen logistisk, empiristisk och konventionalistisk inriktning, 
Lwów-Warszawa-kretsen, med filosoferna Kazimir Twardowsky och Kazimierz 
Ajdukiewicz i spetsen. I England fanns ytterligare en grupp likasinnade filosofer 
                                          
1 Beteckningen logisk positivism användes ursprungligen för Wienskolans tankebyggnad men 
kom senare 1972 på förslag av Simon, European Positivism, s. 259, att ersättas med logisk 
empirism för att framhäva en skillnad mot Comtes positivism (Stockman, Antipositivist 
Theories of the Sciences, s. 3). Eftersom Flecks huvudarbete är från 1935 då beteckningen 
logisk empirism, som nu är den vanliga, ännu ej hade präglats, kommer benämningen logisk 
positivism att användas i fortsättningen. 
2 Filosofilexikonet, s. 344. 
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med A. J. Ayer och Bertrand Russell som de mest tongivande medlemmarna. I 
Sverige framförde företrädarna för Uppsalafilosofin, Hägerström och Phalén, 
liknande idéer. 

Ludwik Fleck (1896�1961) var under samma tid verksam som läkare i den 
polsk-österikiska universitetsstaden Lwów (Lemberg) där han, tidvis i anslut-
ning till universitetet, bedrev forskning inom området medicinsk bakteriologi. 
Han har en egen och högst originell syn på kunskapens natur som är präglad av 
hans medicinska utbildning och yrkesverksamhet som bakteriolog. I sina kun-
skapsteoretiska arbeten lanserade han begreppen tankestil som bärs upp av ett 
tankekollektiv, begrepp som i mycket föregriper Kuhns paradigmteori och som 
senare kom att bilda underlaget för hans jämförande kunskapsteori. Under 
samma tid fram till 1936 fanns Karl Popper i Wien där han studerade psykologi 
och matematik och betraktades som den officielle kritikern av Wienskolans 
logiska positivism. 

Wienskolans företrädare var till en början starkt påverkade av Ernst Machs1

fenomenologiska utformning av positivismen som bl.a. hävdade att den mänsk-
liga kunskapen alltigenom är en biologisk företeelse och en del av människans 
utvecklingshistoria. Eviga och a prioriska sanningar finns inte, och alla utsagor 
om världen är underkastade erfarenhetens kontroll och påverkan. Tingen är alla 
sammansatta av egenskaper, dvs. av våra sinnesförnimmelser som baseras på 
sinnesdata, s. k. sinnesintryck. Ett �ting i sig�, som skulle finnas bortom dessa, 
är en metafysisk inbillning. Fysiska och psykiska företeelser är inte väsenskilda 
och allt kan reduceras till det omedelbart iakttagna som är det enda givna.2

Den logiska positivismen kom med tiden att förändras och allt mer avvika 
från Machs fenomenalistiskt utformade positivism. Redan tidigt fanns således 
inom Wienskolan förutom Poppers kritiska opposition en intern diskussion som 
rörde många av den logiska positivismens teser, framför allt hur kunskapens 
säkra grundvalar skulle kunna läggas fast i direkta observationer, s. k. protokoll-
satser eller �konstateringar� enligt Schlick.3 Oppositionen mot positivismens 
uppfattning om vetenskapen som en linjär och kumulativ process grundad på ett 
induktionstänkande fanns inte bara inom den logiska positivismens egna led, 
utan fördes fram framför allt av Popper och ungefär samtidigt av Fleck som 
betonade problemen kring kontinuerlig förändring och diskontinuitet i vetenska-

1 Ernst Mach var under åren 1865-1901 professor i de induktiva vetenskapernas filosofi och 
historia i Wien, Filosofilexikonet, s. 349. 
2 �Fenomenalism är uppfattningen att allt kan reduceras till förnimbara fenomen eller 
sinnesdata, dvs. något som är omedelbart givet i förnimmandet.� Filosofilexikonet, s. 155. 
3 Hempel, �On the Logical Positivists� Theory of Truth�, s. 55-56. 
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pen, problem som senare skulle komma att aktualiseras av Kuhn och Feyerabend 
men också kritiseras av Toulmin, Putnam, Laudan, Bhaskar och många andra. 
Popper, som enligt egen uppgift aldrig var medlem av Wienkretsen, har senare 
kommit att framstå som en av den logiska positivismens starkaste kritiker. 
Flecks monografi Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen 
Tatsache publicerades i januari 1935, några månader efter Poppers Logik der 
Forschung,1 och innehåller liksom Poppers arbete en stark kritik av den 
ursprungliga logiska positivismen. Flecks bidrag blev aldrig uppmärksammad på 
samma sätt som Poppers arbete senare blev. Flecks och Poppers insatser måste 
ses dels mot bakgrunden av den logiska positivismens tankeinnehåll under åren 
1925 till 1935 och dels mot den på 1960-talet uppmärksammade kontroversen 
mellan Kuhn och Popper om kunskapens natur. 

Vad var det som kännetecknade den logiska positivismen före 1935 och vil-
ken opposition fanns under denna tid? Det kan vara lämpligt att som utgångs-
punkt ta Wienkretsens officiella program som det var utformat i Wissenschaft-
liche Weltauffassung: Der Wiener Kreis. Manifestet, som var författat av Otto 
Neurath och dedicerat till Moritz Schlick,2 utgavs i augusti 1929 av �Verein 
Ernst Mach� vars ordförande var Schlick. Manifestet var ett resultat av ett 
�teamwork� där Neurath skrev texten och Hahn och Carnap redigerade det. 

Manifestet handlar om nödvändigheten av att ersätta den traditionella spe-
kulativa filosofin med en vetenskapligt grundad världsuppfattning. Dess grund-
läggande appell var: �En vetenskap fri från metafysik�. Målet var att utforma en 
enhetsvetenskap, dvs. en vetenskap som omfattade allt mänskligt vetande om 
verkligheten utan att vara uppdelad i olika underdiscipliner som fysik, psyko-
logi, naturvetenskap, filosofi, osv. Eftersom den logiska positivismen förutsatte 
att det inte finns någon logisk eller metodologisk skillnad mellan de olika veten-
skaperna, ansåg man att en sådan enhetsvetenskap var både tänkbar och möjlig. 
Manifestet framhäver därför en strävan efter kollektiva ansträngningar och 
sammanjämkningar inom vetenskapen. Allting kan uppnås av människan och 
den mänskliga vetenskapen är alltings mått. Den vetenskapliga världsuppfatt-
ningen känner inte till några olösbara gåtor. Filosofiska problem kan antingen 
avslöjas som pseudoproblem eller omvandlas till vetenskapliga problem som 
kan undersökas med empiriska metoder. Medlet till detta är den logiska analysen 
som tjänar till att dels eliminera metafysiska problem och påståenden som 
                                          
1 Poppers Logik der Forschung publicerades hösten 1934 enligt översättaren till den engelsk 
upplagan, The Logic of Discovery, tryckt i London 1987, s. 6. 
2 Neurath, �Wissenschaftliche Weltauffassung.� 
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meningslösa och klargöra meningen med erfarenhetsvetenskapliga begrepp och 
satser genom att påvisa dess observationsinnehåll, dels att härleda nya begrepp 
och satser som kan verifieras med empiriska metoder. Meningslösa är sådana 
satser som inte kan reduceras till satser om det omedelbart givna och därför inte 
kan verifieras med empiriska metoder. De kan således inte vara varken är sanna 
eller falska utan bara meningslösa. Wienkretsen fortsatte till en början Machs 
fenomenologiska ansatser, men den logiska analysen tog snart överhand och 
utmynnade i Carnaps Der logische Aufbau der Welt, som skapade en ram för 
den logiska positivismen eller empirismen, som riktningen senare kom att kallas. 
Ramen bestod i ett utrensande av metafysiska utsagor som meningslösa och i en 
fortlöpande precision och förtydligande av meningen med och verifikation av de 
vetenskapligt hållbara utsagorna om verkligheten i ett teoretiskt vetenskapligt 
språk, fysikens språk eller det fysikaliska språket, som refererade alla 
meningsfulla satser till processer i tid och rum, en ståndpunkt som av Neurath 
och Carnap sammanfattades som fysikalism.1

Den vetenskapliga världsuppfattningen avvisar den traditionella spekulativa 
filosofin som ansågs begå två basala misstag. Det första var en sammanbland-
ning av vardagsspråkets och tänkandets logiska struktur, det andra var att tän-
kandet kan uppnå omedelbar och säker kunskap utan att förlita sig på empiriska 
observationer. Den vetenskapliga världsuppfattningen kännetecknas således av 
att den för det första är empirisk och positiv, dvs. kunskap kommer endast från 
erfarenheter som är omedelbart givna eller som kan förbindas genom korre-
spondensregler med säkra konstateringar, och för det andra att den företräder en 
bestämd metod, nämligen den logiska analysen. Målet var att nå en enhetsveten-
skap genom att tillämpa logisk analys på det empiriska materialet.2 Varje veten-
skapligt påstående måste genom en stegvis reduktion kunna föras till en nivå där 
begreppen är direkt givna i en omedelbar erfarenhet. Undersökningar inom ett 
sådant reduktivt system bildar en ram inom vilken logisk analys kan användas, 
dvs. begreppen kan preciseras och den intuitiva processen, induktionen, formu-

1 Fysikalism betecknar bl.a. uppfattningen att fysiken är den grundläggande vetenskapen, se 
Filosofilexikonet, s. 177, men är också en filosofisk teori enligt vilken alla meningsfulla satser 
kan översättas i satser som endast handlar om iakttagbara, fysiska föremål vilket är den 
mening som Neurath och Carnap lägger in i begreppet fysikalism. Se Juhos, �Bemerkungen 
zur Wissenschaftstheorie�, s. 401: �Neurath und Carnap [behaupten] daß es nur eine 
wissenschaftliche Sprache gebe, und dies sei die Sprache der Physik � Ihre Auffassung, daß 
die physikalische Sprache die Grundsprache der Wissenschaft sei, nennen Carnap und 
Neurath �Physikalismus�.� 
2 Neurath, �Wissenschaftliche Weltauffassung�, s. 309: �The aim of scientific effort is to 
reach a goal, the unified science, by applying logical analysis to the empirical material.� 
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leras för att nå de nivåer där de materiella objekten finns för att slutligen nå en 
högsta nivå där föremålen för den sociologiska vetenskapen finns.1

Den vetenskapliga världsuppfattningen känner inte till någon giltig kunskap 
som är härledd ur det rena förnuftet och inte heller några syntetiska omdömen a 
priori. Den erkänner bara empiriska påståenden om ting av olika slag och analy-
tiska påståenden som logik och matematik. Förutom detta hävdar den att såväl 
realistiska som idealistiska påståenden om den yttre världens verklighet eller 
icke-verklighet är metafysiska påståenden, dvs. meningslösa och utan innehåll 
eftersom de inte kan bekräftas empiriskt och därför varken kan vara sanna eller 
falska. En annan åsikt, som delvis avvek från den logiska positivismen, framför-
des av Neurath som hävdade att någonting är �verkligt� först sedan det har 
införlivats med erfarenhetens totala struktur.2 Detta påstående visar att Neurath i 
viss mening hade samma uppfattning som Fleck om �verkligheten�, nämligen 
att det verkliga, eller, som Fleck säger, fakta, blir verkliga först sedan de har 
uttryckts i den aktuella tankestilen.3 Liknande tankegångar rörande faktas natur 
hade redan tidigare framförts av LeRoy som ansåg att �sunda förnuftets fakta� 
inte blir �vetenskapliga fakta� förrän de placerats i ett system av begrepp.4

Manifestet innehåller också en genomgång av Wienkretsens inställning till 
en rad problem som rör aritmetikens, fysikens och geometrins grundvalar liksom 
grundläggande problem inom biologi, psykologi och sociologi. Den vetenskap-
liga världsuppfattningen avvisar teorin om vitalism och dess begrepp, t. ex. det 
av Driesch införda begreppet �enteleki�, såsom varande metafysiska eftersom de 
inte uppfyller kravet på reducerbarhet.5 Tanken att processer av organisk natur 
följer lagar som inte kan reduceras till fysikens lagar fanns emellertid kvar, t.ex. 
hos Neurath, vilket är likvärdigt med påståendet att vissa områden av verklig-
heten trots allt inte är underkastade en allmän och genomgripande regelbunden-
het.6

                                          
1 Ibid., s. 309. 
2 Ibid., s. 308: �For us, something is �real� through being incorporated into the total structure 
of experience.�
3 EE, s. 133: �Die Tatsache muß im Stil des Denkkollektivs ausgedrückt werden.�
4 LeRoy, Une positivism nouveau, s. 145. 
5 Reduktion kan ske i två riktningar, dels så att den nya teorin T2 kan reduceras till den gamla 
T1, dels så att T1 kan visas vara en approximation av T2. Den reduktion som huvudsakligen 
avses inom den logiska positivismen har den första formen. 
6 Neurath, �Wissenschaftliche Weltauffassung� s. 314: �If, however, one digs out of this 
metaphysical vitalism the empirically graspable kernel, there remains the Thesis that the 
processes of organic nature proceed according to laws that cannot be reduced to physical 
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Manifestets väsentliga budskap är en appell riktad till vetenskapens alla 
områden för upprättandet av en gemensam front mot alla former av metafysik 
och en vädjan om utformning av en enhetsvetenskap grundad på den vetenskap-
liga världsuppfattningen. Det finns ingen filosofi som står ovanför och utanför 
de empiriska vetenskaperna och det finns ingen annan väg till kunskap än 
genom erfarenhet.1 Ingenstans i manifestet fastslås explicit att induktion är den 
enda vetenskapliga metoden, inte heller finns ett verifikationskriterium uttryck-
ligen formulerat. I manifestet pläderas för bildandet av hypoteser, för den axio-
matiska metoden och för logisk analys. 

En tidig version av det som senare kom att framträda som den logiska posi-
tivismens teoriuppfattning, The Received View,2 refererad till i ett av standard-
verken om vetenskapliga teoriers struktur, Frederic Suppes The Structure of Sci-
entific Theories,3 publicerades av Carnap 1923 som en syntes av Machs och 
Poincarés ståndpunkter där det hävdades att en vetenskaplig teori är en axioma-
tisering i matematisk logik (första ordningens predikatlogik) vars termer kunde 
delas upp i tre kategorier: 1) logiska och matematiska termer, 2) teoretiska ter-
mer och 3) observationstermer som tolkades fenomenologiskt eller empiriskt.4

Versionen innehöll korrespondensregler som koordinerade teoretiska termer 
med motsvarande observationstermer. Den gängse versionen av den logiska 
positivismen breddades sedan till att omfatta en allmän doktrin om kognitiv 
(begreppsmässig) signifikans som i ett senare skede kom att utvecklas ytterligare 
i takt med nya framsteg inom vetenskapen.5

Den traditionella vetenskapen kännetecknas av en önskan att upptäcka natu-
rens lagar. Dessa måste vara av allmän och genomgripande karaktär samt få till 
antalet. Den vetenskapliga metoden bygger på att det existerar en ordning i natu-
ren och att denna karakteriseras av enkelhet och regelbundenhet. Naturens lagar 
måste vidare kunna uttryckas i ett universellt språk. Kvalitet måste ersättas av 
eller översättas till kvantitet och mätmetoder är därför den moderna vetenska-

laws. A more precise analysis shows that this thesis is equivalent to the assertation that certain 
fields of reality are not subjected to a uniform and pervasive regularity.� 
1 Ibid., s. 316: �There is no such thing as philosophy as a basic or universal science alongside 
or above the various fields of the empirical science; there is no way to genuine knowledge 
than the way of experience; there is no realm of ideas that stands over or beyond experience.� 
2 Termen �The received View� infördes av Hilary Putnam i en artikel 1960: �What theories 
are not� enligt Wittich, 1981, s. l 8. Se också Suppe, The Structure of Scientific Theories, s. 3, 
not 1. 
3 Suppe, Structure of Scientific Theories, s. 12. 
4 Carnap, �Aufgabe der Physik�, s. 90-107. 
5 Suppe, Structure of Scientific Theories.
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pens grundläggande verktyg. Vetenskapen är atomistisk till sin natur och expe-
rimentet dess viktigaste redskap, antingen som en del i upptäcktsprocessen eller 
som en metod för empirisk prövning av hypoteser. 

Den logiska positivismens kunskapsteori kan, i sin ursprungliga mening och 
så som den allmänt har uppfattats, sammanfattas i tre punkter: 1) det finns en 
säker empirisk bas för kunskapen, 2) säker kunskap kan nås genom induktion 
och 3) hypoteser kan verifieras som sanna. Det finns således en absolut sanning, 
som vetenskapen strävar efter att nå visshet om vilket sker genom induktivt tän-
kande. Kunskapsutvecklingen innebär, liksom i Comtes ursprungliga positivism, 
en fortlöpande linjär ackumulering av kunskap som adderas till gammal kun-
skap. Det finns således en kärna av kunskap som är oföränderlig och evig och 
som hela tiden växer genom tillägg av ny kunskap. 

Den logiska positivismen avgränsade vetenskapen genom att betrakta enbart 
det som är vetenskapligt som meningsfullt och allt annat som meningslöst. De 
blandade härigenom samman ett avgränsningskriterium som avser att avgränsa 
vetenskapen från det som inte är vetenskap med ett meningskriterium som avser 
att skilja ut det meningsfulla från det meningslösa. Det meningslösa kan inte 
empiriskt verifieras vilket det meningsfulla däremot kan. Som en följd av detta 
kom all metafysik att sakna mening och betraktas som nonsens. Kriteriet innebar 
att vetenskapliga påståenden måste vara verifierbara, dvs. de måste i princip 
kunna bekräftas eller avfärdas genom empiriska observationer. För att detta skall 
vara möjligt måste vetenskapen vara byggd på säkra grundvalar och använda en 
metod för att nå sanning (induktion), som innefattar en definition av det som är 
sant, en definition som brukar formuleras som �alla satsers korrespondens med 
verkligheten�, i motsats till koherensteorin om sanning, där basen är felbar. 

Otto Neurath tog redan tidigt avstånd från påståendet om en säker bas och 
hävdade att vetenskapen inte kan vila på ett orubbligt fundament. Han företrädde 
också en avvikande mening från den ursprungliga logiska positivismens av 
Wittgenstein färgade uppfattning om vad som är sanning,1 genom att tala om 
sanning som ett inre samband mellan påståenden, dvs. ett påstående är sant om 
det passar in i en sammanhängande helhet av uppfattningar.2

                                          
1 Utgångspunkten för den logiska positivismens sanningsbegrepp var enligt Hempel 
Wittgensteins fundamentala korrespondensteori om sanningen, se Hempel, �On the Logical 
Positivists� Theory of Truth.� 
2 Neurath, �Radikaler Physikalismus und �wirkliche Welt�,� s. 349: �Dem radikalen 
Physikalismus fehlt der �feste Boden absoluter Gewißheit � eindeutiges Kriterium der 
Wahrheit�, � und spricht nicht von der �Übereinstimmung der Erkenntnis mit der 
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Wienkretsens filosofiska och kunskapsteoretiska program får en delvis an-
nan framtoning i Schlicks föreläsningar över de filosofiska problemen vintern 
1933�34.1 Tyngdpunkten ligger här inte på Neuraths vision om en vetenskaplig 
världsuppfattning och nödvändigheten av en enhetsvetenskap utan på en 
avgränsning av vetenskapen från metafysik. I föreläsningarna diskuteras utför-
ligt den logiska positivismens demarkationskriterium och kravet på verifierbar-
het men också ett avfärdande av induktion som en källa till kunskap. Induktions-
förfarandet kan inte ge säker kunskap och Schlick framhåller här, delvis i strid 
med ett av den logiska positivismens grundantaganden, att vetenskapliga teorier 
grundade på induktion inte är annat än hypoteser, gissningar, vars säkerhet 
måste prövas och att säkerheten i det vetenskapliga systemet därför i sista hand 
måste grundas på �baspåståenden�.2 I samma föreläsningar påpekar han att 
�generella påståenden, naturlagar, alltid förblir hypotetiska � de är antaganden 
som aldrig förlorar sin hypotetiska karaktär� och att �vi aldrig kan vara absolut 
övertygade om deras giltighet och att vi inte har några medel att bevisa den uni-
versella giltigheten av sådana lagar�.3 Schlick framför här också fallibilistiska 
tankegångar som mycket påminner om Poppers teorier. 

Den logiska positivismen framträder således redan i ett tidigt skede med del-
vis olika budskap; å ena sidan Schlicks instrumentalism (fallibilism) som var en 
uppföljning av Machs fenomenalism, och å andra sidan Neuraths och Carnaps 
fysikalism med tyngdpunkten lagd på en enhetsvetenskap och en ny världsupp-
fattning och uppvisade inte under den aktuella tidsperioden en så enhetlig bild 
som man kan förledas att tro av gängse presentationer av Wienkretsens program. 

En av utgångspunkterna för den logiska positivismen var ett 
avståndstagande från den traditionella filosofins uppfattning att det endast är 
genom tänkandet som vi kan nå kunskap om världens beskaffenhet. Förhållandet 

Wirklichkeit� � und erkennt nicht an �eine echte Konstatierung kann nicht aufgeschrieben 
werden�.�
1 Schlick, Problems of Philosophy, s. 1-113. 
2 Ibid., s. 89: �The generalizations do not � emerge by genuine (logical) deduction but are 
trial summaries of the observations � The relation of the general to the singular propositions 
is not one of logical derivation, � but rather of conjecture.� Och s. 88: �We seem justified in 
saying that the certainty of the scientific edifice reduces, in the last resort, to that of basic 
statements � .� 
3 Ibid., s. 82: �If the general proposition � proves to be correct for further observations, we 
take it to be confirmed. But the general propositions, the laws of nature, always remain 
hypothetical � [they are] assumptions, which never lose their hypothetical character; we can 
never be absolutely convinced of their validity, nor do we have any means whatever of 
proving the universal validity of such laws.� 



24

är enligt positivismen i stället det motsatta, nämligen att all vår kunskap når oss 
först genom våra sinnen. Filosofin sysslar enligt Schlick med satsers mening och 
vetenskapen med verifikation av dessa.1 Verifierbarhetsprincipen, som är en 
annan av den logiska positivismens grundläggande teser, bygger på 
induktionsprincipen som i sin basala form, enkel uppräkning, förutsätter att 
naturen är ordnad och sluten. Den �betecknar i sin mest vidsträckta betydelse 
varje form av slutledning där premisserna underbygger konklusionen utan att 
medföra denna logiskt�.2 Den kan också tydas så att �om ett påstående inte 
handlar om sensationer, sinnesförnimmelser, kan man inte avgöra om påståendet 
är sant eller falskt�.3 För att kunna avgränsa vetenskapen infördes därför tidigt 
ett avgränsningskriterium som ursprungligen avsåg att från den vetenskapliga 
verksamheten utesluta all verksamhet som saknade mening. Endast det som kan 
verifieras empiriskt har mening och allt annat är meningslöst nonsens och inte 
vetenskapligt. I sin strävan att utesluta allt metafysiskt från vetenskapen 
blandade den logiska positivismen samman avgränsningskriterier och 
meningskriterier. Avgränsningskriteriet bestämmer vad som är vetenskapligt 
verifierbart och har sin tillämpning på det empiriska planet under det att 
meningskriteriet säger vad som är ontologiskt meningsfullt. Tesen att en utsagas 
mening är dess verifikationsmetod blev ett av den logiska positivismens 
slagord.4 Även komplexa utsagor måste kunna reduceras till eller härledas ur 
direkt verifierbara observationssatser, �konstateringar� eller �protokollsatser�.5

Detta förutsätter att det finns rena observationssatser som kan verifieras direkt. 
Meningarna var delade mellan Neurath, Carnap och Schlick om dessa satsers 
natur, om hur de måste utformas för att anses vara uttryck för en omedelbar, 
direkt kunskap eller kunna tjänstgöra som kunskapens bas. Senare visade det sig 
att det inte alltid var möjligt att definiera teoretiska termer med hjälp av 
observationstermer eller förbinda varje teoretiskt påstående med verkligheten 
genom empiriskt verifierbara utsagor, varför ett teoretiskt språk infördes, där de 
innehållslösa teoretiska termerna med hjälp av �broprinciper� eller 
korrespondensregler förbinds med meningsfulla observationstermer som vi 
                                          
1 Schlick, �Die Wende der Philosophie�, s. 8: �Durch die Philosophie werden Sätze geklärt, 
durch die Wissenschaften verifiziert.� 
2 Filosofilexikonet, s. 260-61. 
3 Johansson och Liedman, Positivism och marxism, s. 17. 
4 Suppe, Structure of Scientific Theories, s. 13. 
5 Schlick, �Über das Fundament der Erkenntnis�, s. 98: �Konstatierungen � sind die enzigen 
synthetischen Sätze, die keine Hypothesen sind.� och �In den Protokollsätzen ist immer von 
Wahrnehmungen die Rede, in den Konstatierungen dagegen niemals.�
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redan är bekanta med.1 Relationen mellan det teoretiska språket och 
observationsspråket är då sådan att �ett språk är vetenskapligt om det åtminstone 
med någon regel kan förbindas med ett observationsspråk�.2 Parallellt med 
principen om �direkt bekantskap�, som först förfäktades av Carnap, införde 
Neurath och senare även Carnap principen om intersubjektiv bekräftelse, dvs. att 
det individuellt observerbara, som alltid är behäftat med en viss osäkerhet, 
ersätts med kravet på intersubjektiv observerbarhet.3 Popper hade redan tidigt 
hävdat möjligheten av intersubjektiv prövbarhet som ett tecken på objektivitet.4

Kunskapstillväxten har i positivismens anda alltid betraktats som en kumu-
lativ, linjär process där ny kunskap antingen adderas till gammal kunskap eller 
tillförs denna genom fortlöpande reduktioner så att kunskapen alltid kan reduce-
ras till tidigare kunskap.5 Det finns således ett kontinuerligt samband mellan 
äldre och nyare teorier. Det har också ansetts som en självklarhet att en ökning 
av kunskapen alltid innebär framsteg i den mening att kunskapen både utökas 
och förnyas, liksom att det slutliga målet för vetenskapen är den sanna kunska-
pen. Medlet till detta var den vetenskapliga metoden som bygger på att veten-
skapen i sin teoretiska uppbyggnad använder sig av såväl logiska som kausala 
samband med en idealiserad fysik som norm, att kunskapsprocessen är en 
induktiv process som går från observationssatser till allmängiltiga generalise-
ringar, att empiriska metoder är basen för all erfarenhet och att vetenskapen klart 
kan avgränsas från metafysiken. 

En viktig del av positivismens kunskapsteori har vidare alltid varit en strä-
van efter absolut visshet för att därmed kunna legitimera kunskapen. Den 
logiska analysen intar därför en central plats i kunskapens legitimering. En av 
hörnstenarna är vidare att kunskapen har en säker grund som är oföränderlig och 
att denna utgöres av sinneserfarenheter baserade på sinnesdata som inte kan 
betvivlas och som är privata och individuella. Enligt det rationalistiska synsättet 
är kunskapen däremot grundad i förnuftet och apriorisk, apodiktisk och obero-
ende av och når bortom sinneserfarenheten, en åsikt som den logiska positivis-
men bestämt avvisar. 

1 Hempel, Vetenskapsteori, s. 79: �De senare [broprinciperna] anger hur de processer som 
innefattas av teorin är förbundna med empiriska fenomen som vi redan är bekanta med.� 
2 Johansson och Liedman, Positivism och marxism, s. 21. 
3 Ibid., s. 21-2. 
4 Popper, Logic of Scentific Discovery, s. 44: �the objectivity of scientific statements lies in 
the fact that they can be intersubjectively tested.� 
5 Suppe, Structure of Scientific Theories, s. 56: �This view of scientific development, which I 
call the thesis of development by reduction, and the Received View clearly go hand in hand.� 
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Som vi sett fanns inom Wienkretsen tvivel om ett sådant program verkligen 
kunde genomföras ens inom det naturvetenskapliga området. Kunskapen i en 
vidare bemärkelse, dvs. den kunskap som även når utanför den rena naturveten-
skapen har, förutom sin aspekt av att vara ett ständigt ökande förråd av vetande 
vars mål är att nå fram till sanningen, också en teleologisk och meliorativ 
aspekt,1 dvs. den skall förmedla kunskap för ett ändamål som innebär framsteg i 
form av en förbättring. Framsteg innebär inte bara en ökning av kunskapsmäng-
den utan också en kvalitativ förbättring och en ökad användbarhet, vilket inne-
bär en instrumentalistisk och pragmatisk syn på kunskapen, ett synsätt som 
senare kom att prägla det post-positivistiska tänkandet. Användbarheten är för 
Fleck ett viktigt begrepp som kännetecknar slutmålet i faktabildningen. Kunskap 
kan alltså ses som ett betydligt vidare begrepp än det på den logiska positivis-
mens teoribyggnad grundade kunskapsbegreppet som inte erkänner varken tele-
onomiska [teleologiska] eller meliorativa element. En sådan utvidgad betydelse 
av kunskapsbegreppet är enligt Fleck en förutsättning för att förstå kunskapens 
natur inom såväl medicinens som sociologins områden. 

Kunskapsutvecklingen kan också betraktas antingen som en passiv eller som 
en aktiv process. Positivismens bild av kunskapsprocessen är den passiva, tvåsi-
diga relationen, dvs. kunskapsobjekten förmedlas via sinnesorganen till en mot-
tagare, subjektet, som förhåller sig passiv (jfr. Deweys ironiska uttryck �åskå-
darteori�).2 Den motsatta åsikten, den tredelade relationen, företräds av Fleck 
som hävdar att �kunskapsprocessen är ett evigt och aktivt skapande arbete som 
floden som formar sin egen flodbädd�.3

2.1.2. Flecks relation till den polska filosofin 

Det är inte lätt att i Ludwik Flecks arbeten urskilja en klar och entydig kun-
skapsteori på samma sätt som det är möjligt att uppfatta såväl Poppers som 
Kuhns kunskapsteoretiska positioner. Hans huvudarbete är mångtydigt och 
innehåller reflektioner och utvikningar åt många håll. Påverkan från andra håll 
än från Wienskolans logiska positivism är många och lätta att påvisa, bl.a. från 
                                          
1 Kitscher, �The Naturalist Return�, s. 64. 
2 Hacking, Representing and intervening, s. 130: �In our century John Dewey has spoken 
sardonically of a spectator theory of knowledge [min kursivering] that has obsessed Western 
philosophy.�
3 ET, s. 54: �Es ist eine ewige, vielmehr synthetische als analytische, nie fertig zu machende 
Arbeit, ewig, wie die Arbeit des Stromes, der sein Bett formt.�
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Durkheim1 och Lévy-Bruhl samt från den i Wien verksamma filosofen och 
psykologen Jerusalem2 och den polska sociologen och professorn i rättsveten-
skap i Graz, Gumplowicz3, liksom från företrädare av den betydande polska 
filosofin, den samtida Amerikainspirerade pragmatismen och den gestaltpsyko-
logiska skolan i Graz. 

När det gäller vad som kan ha initierat och påverkat Flecks kunskapsteori 
kan man inte bortse från det inflytande som den samtida filosofin i Polen kan ha 
haft. Relationerna till den polska filosofin är delvis oklara men en säker inver-
kan har påvisats av Thomas Schnelle, framför allt från den s. k. Warschawa-
skolan och dess kontakter med företrädare för Wienskolans logiska positivism.4

Schnelle har påpekat att Fleck egentligen borde betraktas som filosof och inte 
enbart som en företrädare för kunskapssociologi och hävdar att Flecks veten-
skapsteoretiska arbeten är influerade av ett sökande efter en ontologisk bestäm-
ning av verkligheten, ett problem som enligt Schnelle var gemensamt för tre av 
Polens mest betydande filosofer, alla samtida med Fleck och tidvis verksamma i 
Lwów, nämligen Twardowsky, Ajdukiewicz och Chwistek.5 De var alla intres-
serade av frågor om verklighetens grundande, om kunskap och sanning, men 
undersökte problemet från olika utgångspunkter. Twardowsky utvecklade sin 
företrädares, Franz Brentano, deskriptiva psykologi; Adjukiewicz stod under 
tiden fram till 1936 för en radikal konventionalism och Chwistek för en radikal 
nominalism med teorier om multipla verkligheter. Mycket få upplysningar finns 
om Flecks personliga kontakter med dessa och andra polska filosofer. Chwistek 
var den ende som recenserade Flecks monografi och som citerade honom i sina 
egna arbeten och som också kände Fleck privat.6 Det finns även antydningar om 
en direkt kontakt mellan Fleck och Ajdukiewicz. Kontakten med Twardowski är 
inte belagd men ingen som var allvarligt intresserad av filosofi kunde undgå att 
påverkas av eller känna till Twardowski som var den allt dominerande filosofen 

1 Emile Durkheim (1858-1917). Sociolog och filosof, professor i Bordeaux och Paris. 
2 Wilhelm Jerusalem (1854-1923). Filosof och psykolog, docent i Wien, företrädde en med 
den amerikanska pragmatismen besläktad ståndpunkt. 
3 Gumplowicz, Grundriss der Soziologie.
4 Schnelle, Ludwik Fleck�Leben und Denken: zur Entstehung und Entwicklung des 
soziologische Denkstils in der Wissenschaftsphilosophie.
5 Schnelle, �Ludwik Fleck and the Philosophy of Lwów�. s. 235: �� the communication 
network in which Fleck developed his �theory of thought-style and the thought-collective� 
was of a philosophical nature: the conceptions he developed and the problems which he 
attempted to solve were found in these three philosopher [Twardowski, Ajdukiewicz och 
Chwistek].�
6 Schnelle, Ludwik Fleck � Leben und Denken, s. 50. 
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i Polen under decennier och professor i filosofi vid Lwóws universitet från 1895 
till sin död 1938. Förutom Schnelle har Giedymin i flera arbeten belyst den 
samtida polska filosofins inflytande på viktiga delar av Flecks kunskapsteori 1

och bl. a. påpekat att Flecks förnekande av den logiska analysens och 
individuella geniers roll i vetenskapliga upptäckter och framsteg kan vara 
föranlett av Lukasiewicz arbete Creative Elements in Science.2 Han har också 
belyst inflytandet från Ajdukiewicz radikala konventionalism liksom sambanden 
med Poincarés och LeRoys konventionalism och nominalism.3

Fleck deltog även i diskussioner om medicinska vetenskapsteoretiska pro-
blem vilket har framhållits av Ilana Löwy.4 Många av Flecks idéer om medici-
nens natur ansluter sig således nära till begrepp som tidigare framförts av olika 
polska läkare, framför allt av Chalubinski, grundaren av den polska medicinfilo-
sofiska skolan, som tidigt hyllade en holistisk syn på medicinen och hävdade att 
det inte fanns sjukdomar som sådana utan betraktade klassifikationen av sjuk-
domar som en artificiell konstruktion.5 Fleck var vidare en av grundarna av the
Lwów Society of Amateurs of Medicine och deltog regelbundet i dess möten åren 
1925 och 1926. Hans första kunskapsteoretiska arbete, som hade ren medicinsk 
anknytning, presenterades vid ett av föreningens möten i februari 1926 och 
trycktes i föreningens tidskrift Archivum Historij i Filozofij Medycyny oraz 
Historij Nauk Przyrodniczych 1927.6 I samma tidskrift publicerades under åren 
1924-25 ett flertal artiklar med liknande innehåll av medicinska kolleger till 
Fleck. Efter 1927 upphörde Flecks kontakt med föreningen och hans senare 
arbeten publicerades i andra tidskrifter. I en sammanställning 1937 av arbeten 
som tidigare hade publicerats i föreningens tidskrift presenterad av Bilikiewicz 
inför sektionen av medicinens historia och filosofi vid den 15:e nationella medi-
cinska kongressen i Lwów den 4-7 juli 1937, finns alla tidigare arbeten i före-
ningens tidskrift upptagna som rör medicinens historia och filosofi med ett 
undantag, Ludwik Flecks arbete från 1927.7

Utfrysningen av Fleck har sannolikt haft många olika orsaker. Hans judiska 
börd var troligen den mest bidragande orsaken, men kan inte ha varit den enda 
                                          
1 Giedymin, �Polish Philosophy in the Inter-War Period� och �Ludwik Fleck and the 
Philosophy of Lwów�, båda i Cognition and Fact, III-IV.
2 Ibid., s. 193. 
3 Ibid., �Editors Introduction� till Kazimierz Ajdukiewicz, The Scientific World-Perspective 
and other Essays.
4 Löwy, �The Polish School of Medicine�, s. 217. 
5 Ibid., s. 220. 
6 ET, not s. 37. 
7 Löwy, �The Polish School of Medicine�, s. 223. 
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eftersom flera framstående medlemmar i Wienkretsen också var av judisk börd. 
Fleck var i många avseenden en avvikande människa, såväl i sin sociala omgiv-
ning som i sitt originella tänkande om kunskapens natur. Han var under den 
aktuella tiden inte förankrad i den vetenskapliga världen varken som filosof eller 
naturvetare. Hans arbete som bakteriolog gav honom rika insikter i laboratorie-
arbetets praktiska utformning, men verksamheten hade endast i ringa grad 
anknytning till universitetsanknuten forskning eftersom den till stor del bestod 
av rutinverksamhet vid privata laboratorier. Han var heller inte accepterad som 
medicinhistoriker vilket bl.a. framgår av kontroversen med den polske läkaren 
Bilikiewics.1 Fleck kom således att inta en mellanställning som forskare mellan 
sitt ursprungliga ämnesområde, bakteriologi, och sitt intresse för medicinens 
historia och filosofi med anspråk på en filosofisk �karriär� inom medicinsk 
vetenskapsteori. Han uppfyller härmed kravet på en multifunktionell förklar-
ingsmodell enligt Ben-Davids hermeneutiska paradigm för vetenskaplig kun-
skap,2 och är ett exempel på det som Ben-David kallar �hybridisering�, dvs. 
Flecks kunskapsteori kan ses som ett resultat av ett socialt betingat införande av 
medicinska vetenskapliga idéer i en annan disciplin, vetenskapsfilosofin.3

2.2. KUNSKAPENS UPPKOMST OCH UTVECKLING

Flecks kunskapsteori är en reaktion mot väsentliga delar av den samtida 
logiska positivismen. Han vänder sig framför allt mot uppfattningen att 
kunskapsprocessen styrs enbart av logiskt tänkande och hävdar att det dessutom 
finns historiska, psykologiska och sociala lagbundenheter som bestämmer 
kunskapsutvecklingen. I kunskapen finns även andra samband som varken är 
socialt, psykologiskt eller historiskt förklarbara eller logiskt betingade utan som 
uppträder som �sakliga�, �verkliga� element och som Fleck benämner 
�Imponderabilier� [ovägbara element] eller passiva kopplingar. Dessa är 
oberoende av människan men uppträder alltid kopplade till aktiva komponenter, 
dvs. de historiskt och socialt betingade sambanden i kunskapen. Han vänder sig 
också mot uppfattningen att kunskapsutvecklingen är linjär och hävdar att den i 
stället kännetecknas av ett fram- och tillbakagående, ett sick-sack liknande 

1 Ibid., s. 257-75. 
2 Freudenthal och Löwy, �Ludwik Fleck´s Roles in Society�, s. 631-51. 
3 Av samma anledning skulle såväl H. Metzger som Th. Kuhn kunna sägas företräda en 
hybridisering genom sin övergång från en naturvetenskaplig disciplin till en historisk disciplin 
och att varken Fleck eller Metzger nådde någon framgång med sin hybrid vilket däremot 
Kuhn gjorde. 
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förlopp, bestämt av tillfälligheter, misstag och bakslag omväxlande med 
framgångar och framsteg och att den utmynnar i ett gestaltseende som 
konstituerar ett faktum eller ett nytt begrepp, ett förlopp som påminner om 
Poppers �trial-and error� metod. 

Ett huvudtema i Flecks kunskapsteori är frågan om hur kunskapen kan till-
växa utan att samtidigt förändras, dvs. problemen kring uppkomsten och 
utvecklingen av ny kunskap. Grundtanken är att kunskapen är föränderlig och 
att drivkraften till kunskapsutvecklingen är en fortlöpande, skapande process 
delvis i linje med gestaltpsykologiska idéer om hur ett gestaltseende byggs upp 
genom växelvis ömsesidig påverkan av tankar och idéer inom olika tankestilar, 
där det individuella står tillbaka för det kollektiva, vilket gör att kunskapen 
domineras av ett överindividuellt kollektivt tänkande.1 Utvecklingen kan därför 
endast förstås i sitt historiska och sociala sammanhang, dvs. i ett tankekollektiv
som bärare av en tankestil, begrepp som har stora likheter med Kuhns två 
begrepp, vetenskapligt samfund, (�scienticific community�) och paradigm.

En annan grundläggande förutsättning är att Fleck avvisar alla former av 
något evigt, oföränderligt, någonting absolut, det må vara den absoluta san-
ningen, en oberoende verklighet, en absolut rationalitetsprincip eller ett över-
ordnat sjukdomsbegrepp, kort sagt i Flecks terminologi, ett Fixum. �Lika litet 
som det finns ett �allt�, finns det ett slutgiltigt, något fundamentalt, på vilket 
kunskapen kan byggas upp. Vårt vetande vilar knappast på något fundament. 
Den mekanism som ger upphov till idéer och sanningar hålls vid liv bara genom 
en ständigt pågående rörelse och växelverkan� (min översättning).2

I detta avseende kan man säga att Fleck fortfarande i viss mening ger uttryck 
för positivistiska åsikter eftersom alla globala doktriner om verklighetens natur, 
t.ex. realism och idealism avvisas av positivismen som meningslösa, då de inte 
kan verifieras empiriskt.3 �Den absoluta verkligheten kan möjligen vara en 
vision för händelser i en framtid�, säger Fleck, �men kan inte vara en måttstock 
när det gäller det aktuella och det förflutna utan måste ersättas av kunskap� (min 
                                          
1 EE, s. 58: �Ein wohlorganisiertes Kollektiv ist Träger des Wissens, das die Kapazität eines 
Individuum weit übersteigt.� 
2 EE, s. 70: �Ebensowenig wie es ein �Alles� gibt es ein �Allerletztes�, ein Fundamentales, aus 
dem sich die Erkenntnis logisch aufbauen ließe. Das Wissen ruht eben auf keinem 
Fundamante; das Getriebe der Ideen und Wahrheiten erhält sich nur durch fortwährende 
Bewegung und Wechselwirkung.� 
3 Trigg, Rationality & Science, s. 17: �Both realism and idealism � are global doctrines about 
the status of reality, and, as such, were dismissed by the Circle. The verdict was that, like all 
metaphysical claims, they were meaningless because without empirical content, and hence 
unverifiable.�



31

                                          

översättning).1 Fleck menar här att det absoluta är ett ideal som möjligen kan 
eftersträvas men som aldrig kan existera i nutiden, återfinnas i det förflutna eller 
bli aktuellt i framtiden. Den strävan efter kunskap om det absoluta, efter visshet 
och den absoluta sanningen, som kännetecknar den logiska positivismen, beror 
enligt Fleck på ett �besynnerligt missförstånd�. Det skulle vara detsamma som 
att �öppna en orörd djungel utan att förändra dess jungfruliga tillstånd� (min 
översättning).2 Det Absoluta är ett svärmiskt ideal, en vision, som har samma 
grad av verklighet som något vi strävar efter men aldrig kan vara säkra på att vi 
har uppnått och är i avsaknad av en verklighet på samma sätt som det Sköna 
eller det Goda. Det Absoluta är ouppnåeligt inte bara därför att vi inte kan veta 
om och när vi nått dithän utan också för att det hela tiden flyr bort från oss. En 
följd av Flecks skepticism är en djupgående relativism. Med relativism menar 
jag i detta sammanhang, i likhet med Bernstein, att det inte finns någon över-
gripande måttstock eller fundament för vår kunskap och att alla grundläggande 
begrepp i sista hand måste �förstås som relativa till ett specifikt 
begreppsschema, en teoretisk ram, ett paradigm, en livsform, ett samhälle eller 
en kultur � [och] att de därför inte kan ha en bestämd och entydig betydelse�.3

Flecks kunskapsteori kännetecknas vidare av en tydlig pragmatism. Pragma-
tismen kan kort sammanfattas som att �science works�, dvs. vetenskapens 
resultat har visat sig användbara oavsett om vetenskapen kan rationellt legitime-
ras eller inte.4 Begreppet användbarhet (�Brauchbarkeit�) återkommer hos Fleck 
i olika sammanhang som ett attribut till såväl fakta som det som kännetecknar 
verkligheten och är ett avslutande begrepp som markerar vändpunkten i 
faktabildningen och begreppsutvecklingen.5

Fleck ansluter sig inte till den samtida invändning mot den logiska positi-
vismen att den saknar en tydlig åtskillnad mellan prövningssammanhang och 
upptäcktssammanhang, och att det senare ansågs höra till psykologi, sociologi 
och historia och därför saknar kunskapsteoretiskt intresse. Fleck nedtonar skill-
naden, till skillnad från Popper, som framhäver den eftersom såväl psykologiska 

1 ET, s. 56-57. 
2 ET, s. 55: �Das Streben nach dem Erkennen des Absoluten beruht auf einem besonderen 
Mißverständnis: ist es nicht dasselbe, als wollte man einen jungfräulichen Dschungel 
erschließen, ohne seinen jungfräulichen Zustand zu verändern?� 
3 Bernstein, Objektivism och relativism, s. 26-7. 
4 Trigg, Rationality & Science, s. 35-36. 
5 EE, s. 95: �Diese � [erkenntnischteoretisch wichtigste] � Wendung bedeutet die 
eigentliche Erfindung der Wassermann-Reaktion als brauchbarer Reaktion.�



32

som kollektiva och sociala element alltid ingår som viktiga delar i hela 
kunskapsprocessen och inte bara i dess upptäcktssammanhang.1

Ett ytterligare grundfel i den gängse kunskapsteorin är, enligt Fleck, att den 
förutsätter ett symboliskt kunskapssubjekt, �det mänskliga förståndet�, �forska-
ren� eller �människan� i form av ett abstrakt väsen, en slags �standardiserad 
�Medel-Svensson��,2 som är oföränderligt över tiden och opåverkbart av 
omgivningen.3 Fleck säger t.ex. att �om uppkomsten av kunskap skulle ske på 
det traditionella sättet som en individuell angelägenhet hos en �symbolisk män-
niska� måste empirismens sats: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu 
[inget är i intellektet som inte först är (har varit) i sinnena] också gälla i sin 
omvändning, dvs. nihil est in sensu, quod non fuerit in intellectu [inget är i sin-
nena som inte först är (har varit) i intellektet]� (min översättning).4 Fleck avser 
med detta att kunskapen inte kan uppstå i ett symboliskt �kunskapssubjekt�, t.ex. 
�det mänskliga förståndet�, varken primärt genom sinnesförnimmelser eller 
direkt i intellektet som en medfödd egenskap, utan uppkommer parallellt och 
samtidigt genom en växelverkan mellan förmågan till sinnesförnimmelse hos 
den individuella individen och sinnesförnimmelsen själv,5 dvs. kunskapens 
uppkomst är både empiriskt och teoretiskt grundad i en parallell och synkron 
process som omfattar såväl sinnesförnimmelsen, dvs. perceptionen, som 
tänkandet och dess följder, handlandet. Fleck säger således: �Vi befinner oss 
aldrig som individer i början av kunskapen, utan föds alltid med redan färdiga 
mekanismer och anlag för vårt sätt att handla och för vår kunskap� (min över-
                                          
1 EE, s. 33-34: �Wendete jemand ein, die Erkenntnistheorie käme es nicht auf die 
Untersuchung an, wie ein Zusammenhang entdeckt werde, sondern auf seine 
wissenschaftliche Legitimierung, auf sachliche Beweise und logische Konstruktionen, so wäre 
zu antworten: Solches Legitimieren ist sicherlich sehr wichtig � Doch stimme ich nicht der 
Meinung bei, in dieser Überprüfung der Systemfähigkeit der Begriffe und ihrer Koppelungen 
bestünde die einzige oder die wichtigste Aufgabe der Erkenntnistheorie.� 
2 Uttrycket �standardiserad �Medel-Svensson�� har jag lånat från Alf Nyman, Nya vägar inom 
psykologin, s. 12, där han använder uttrycket för att karaktärisera den klassiska psykologins 
schematiska bild av det mänskliga själslivet. 
3 ET, s. 84. 
4 ET, s. 47: �Wenn man das Problem der Entstehung der Erkenntnis auf traditionelle Weise als 
individuelle Angelegenheit eines symbolischen �Menschen� lösen wollte, müßte man den 
Satz: nihil est in in intellectu, quod non fuerit in sensu � auch in seiner Umkehrung: nihil est 
in sensu, quod non fuerit in intellectu gelten lassen.� 
5 ET, s. 47: �Es gibt keinen feststellbaren Beginn des Erkennens, denn 
Empfindungsfähigkeiten und Empfindungen entstehen parallell und synchronisch durch 
Wechselwirkung.�
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sättning).1 Kunskapens fortsatta utveckling sker sedan i en aktiv, skapande 
process (teorier och hypoteser), styrd av historiska och sociala inslag (kunska-
pens aktiva komponenter) och stiliserad av en växelvis samverkan mellan de 
aktiva och passiva länkarna i ett skeende som endast kan förstås genom att 
anlägga ett jämförande kunskapsteoretiskt synsätt. 

Det �mänskliga förstånd� som, enligt Fleck, är en social och historisk fik-
tion, anses traditionellt vara utrustad med en �logisk struktur� som beskrivs som 
den enda tänkbara och som är oföränderlig över tiden.2 Fleck förnekar att för-
nuftet har en �logisk struktur�, dvs. att det finns ett logiskt tänkande som är 
gemensamt för alla människor, och som är oföränderligt över tiden och unikt. 
Han hävdar i stället att den logiska strukturen i det mänskliga tänkandet är olika 
och indirekt att den kan förändras, dvs. den mänskliga logiken är föränderlig. 

Den logiska positivismen förutsätter i sin ursprungliga form att all kunskap 
enbart är empiriskt betingad och att det finns en säker och oföränderlig grund 
som kunskapen kan bygga på. En följd av detta är att den företräder en rationa-
litetsprincip som utifrån en alltid giltig övergripande norm kan förklara vad som 
är rationell vetenskap. Fleck vänder sig mot detta liksom mot Jerusalems tanke 
att tänkandets utveckling är nära förknippad med idén om ett för hela mänsklig-
heten gemensamt tänkande, �eine �logische� Allgemeinschaft�,3 och hävdar att 
�ett gemensamt tankekollektiv för hela människosläktet är en föga användbar 
idé eftersom det ömsesidiga tankeutbytet mellan skilda och olika utformade 
mänskliga gemenskaper är alldeles för ringa för att ett sådant gemensamt tän-
kande skulle kunna utvecklas� (min översättning).4 Fleck hävdar vidare en teori 
om teoripluralism i motsats till den logiska positivismens teorimonism genom 
att framhålla att det alltid finns olika tankekollektiv som företräder olika 
tankestilar.

1 ET, s. 47: �Wir werden zu jeder neuen Situation geboren und bringen einen fertigen 
Geburtsmekanismus und mehr oder weniger fertige Anlagen mit, die unsere Reaktionsweise 
und Erkenntnisinhalte bestimmen.� 
2 ET, s. 85: �Der �menschliche Verstand�, dieser fiktive Vertreter des Verstands aller 
Menschen, soll darüber hinaus in seiner �logischen Struktur� immer und überall derselbe, 
sogar überhaupt der einzig mögliche sein,� och vidare �Es gibt hier eine engstirnige Fiktion 
des �normalen Geistes� was andersartig ist, ist eigentlich nicht untersuchbar, kann lediglich als 
genial angebetet oder mitleidsvoll als wahnsinnig behandelt werden.� 
3 Jerusalem, �Der soziologische Bedingtheit des Denkens und der Denkformen�, s. 206: �Die 
Entstehung der Logik steht in engem Zusammenhang mit der Herausbildung der Idee der 
ganzen Menscheit als einer großen Einheit � eine �logische� Allgemeinschaft.�
4 EE, s. 68, not 41 och vidare: �Der Begriff eines die ganze Gattung Homo sapiens 
umfassenden Denkkollektives ist wenig brauchbar, weil die gedanklichen Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen und verschiedenartigen menschlichen Gesellschaften zu gering sind.� 
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Resultatet av dessa förutsättningar blir, enligt Fleck, att den logiska positi-
vismen företräder en �epistemologia imaginabilis�, en kunskapsteori som byg-
ger på inbillningar,1 på samma sätt som det tidigare i historien har funnits en 
�anatomia imaginabilis�, en anatomi om inbillningar som relaterade hela sitt 
spekulativa innehåll till ett traditionellt och oföränderligt schema och därigenom 
enbart undersökte vad som borde vara fallet i stället för att undersöka hur det 
verkligen är.2 Rationellt tänkande över kunskapens problem förutsätter 
användbara och dugliga metoder. �Rationalitet eller irrationalitet är� enligt Fleck 
�inte några kännetecken hos företeelserna i världen utan enbart belägg för dug-
lighet eller oduglighet hos de använda begreppsmässiga metoderna� (min över-
sättning).3

Fleck ser kunskapsutvecklingen som grundad i en historisk utveckling av 
idéer och begrepp från äldre, ibland arkaiska begreppsformer till dagens veten-
skapliga begrepp. Han visar genom flera exempel från medicinens historia att 
tidigare kunskap var förankrad i sin tids tankestil och att den från sina utgångs-
punkter var lika rationell som vår nutida kunskap. Han tar som exempel astrolo-
gin som inom sin tids ramar uppvisade alla tecken på en rationell vetenskap, 
som �kunde förklara det förgångna, fastställa det närvarande och förutse framti-
den� (min översättning).4 Fleck menar att gårdagens teorier har varit lika ratio-
nella och vetenskapliga inför gårdagens världsbild som dagens är inför dagens 
världsbild,5 en uppfattning som strider mot den logiska positivismen som anser 
att tidigare teorier varit ovetenskapliga och därför måste överges. Fleck angriper 
här den logiska positivismens rationalitetsmodell enligt vilken vi mäter och 
dömer det som för oss verkar egendomligt och främmande i vår egen måttstock 
som om denna vore den enda sanna måttstocken, eller som Spengler uttryckte 
                                          
1 EE, s. 31: �Genau so bleibt jede Erkenntnistheorie ohne geschichtliche und vergleichende 
Untersuchungen � eine Epistemologia imaginabilis.� 
2 ET, s. 85: �Man redet zuviel davon, wie das erkennende Denken aussehen sollte, und 
zuwenig davon, wie es konkret aussieht.� 
3 ET, s. 87: �Rationalität oder Irrationalität sind jedoch nicht Merkmale der Phänomene, 
sondern Beleg von Tauglichkeit oder Untauglichkeit der angewandten verstandsgemäßen 
Methoden.�
4 ET, s. 49: �Einst gab es eine große Wissenschaft � Diese Wissenschaft hieß Astrologie.� 
5 ET, s. 132: �Ich meine nicht, daß das heutige Wissen dem objektive Weltbild näher als das 
Wissen vor 100 Jahren wäre. Hingegen bin ich davon überzeugt, daß das heutige Wissen 
unserer heutigen Welt näher ist, das Wissen vor hundert Jahren aber der damaligen Welt 
wissenschaftlicher Schöpfer näher war.� 
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saken: �Allmängiltighet är felslutet att mitt också gäller för andra� (min kursi-
vering).1

Fleck kritiserar vidare den traditionella vetenskapen för två misstag nämli-
gen: 1) dess begränsning till det slutliga resultatet av den experimentella verk-
samheten och som följd därav ett negligerande av processens dynamiska och 
historiska karaktär och 2) vetenskapens individualistiska struktur. 

Den första punkten har anknytning till hur ett faktum kommer till och den 
egentliga innebörden av ett faktum, den andra till kunskapens struktur. När 
Fleck diskuterar kunskapens struktur framhåller han att denna inte enbart är en 
tvåställig relation mellan subjekt och objekt utan alltid är en treställig relation 
mellan den som söker kunskap (subjektet), och verkligheten som subjektet söker 
kunskap om (objektet) samt som tredje förmedlande komponent tankekollektivet 
som subjektet tillhör.2 Uppfattningen om kunskapen som en treställig relation 
leder till svårigheter att bibehålla den traditionella kunskapsteorins krav på 
absolut legitimering av kunskapen eftersom all legitimering i en jämförande 
kunskapsteori då måste ske relativt någon form av ett icke-absolut grundat tän-
kande.3

Mellan experimentet och erfarenheten finns en viktig skillnad. Under det att 
ett experiment i sin enklaste form kan tolkas som ett svar på en fråga är erfaren-
heten, enligt Fleck, en betydligt mer komplicerad process som innefattar en väx-
elverkan mellan den som erfar, det som redan är känt och det som kommer att 
erfaras.4 Det enstaka experimentet har således i jämförelse med den samman-
satta erfarenheten en begränsad betydelse. Inte ens det enklaste experiment, t.ex. 
i form av ett avgörande test, kan tolkas utan hjälp av en tankestil. Det finns där-

1 Spengler, Västerlandets Undergång, del I, s. 41. Oswald Spenglers monografi utkom med 
ett första band 1918 och ett andra band 1922. Han blev genast berömd och omtalad över hela 
Europa. Det är inte känt om Fleck var medveten om Spenglers tankevärld men mycket av det 
som finns i Flecks arbeten är präglat av samma tankegångar som man återfinner hos Spengler. 
Neurath har i en uppmärksammad recension kritiserat Spenglers arbete. 
2 ET, s. 177: �[Das] Erkenntnis muß als eine Funktion von drei Elementen verstanden werden: 
Sie ist eine Relation zwischen dem individuellen Subjekt, dem bestimmten Objekt und der 
gegebenen Denkgemeinschaft (Denkkollektiv), in dem das Subjekt handelt.� 
3 Simmons, Incommensurability, s. 82: �Once the view of knowledge as a three-term relation 
has been adopted, it is difficult to maintain the fiction of legitimization-as-such � one 
recognizes [instead] that all legitimization is relative to some less-than-absolute means and 
aims of thinking.� 
4 ET, s. 17: �Zwischen dem Experiment und so aufgefaßter Ehrfarung besteht aber ein sehr 
wichtiger Unterschied: kann Experiment als einfache Frage und Antwort gedeutet werden, so 
ist Ehrfarung bereits als verwickelte Erzogenheit zu verstehen, die auf Wechselwirkung 
zwischen dem Erkennenden, den bereits Erkannten und dem Zu-Erkennenden beruht.� 
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för, enligt Fleck, egentligen inget �avgörande experiment� som kan användas för 
ett val mellan konkurrerande teorier. Ett avgörande experiment bevisar ingenting 
eftersom det kan visa sig vara ett misstag eller vara felaktigt.1 Det kan däremot, i 
linje med Poppers tankar om fallibilism, leda till falsifikation av en hypotes men 
inte bevisa vad som är sant. Även experimentet är således underkastat den 
treställiga kunskapsprocessen och är inte en tvåställig relation som den 
framställs i den logiska positivismens individualistiska uppfattningen. Den kan 
formuleras så att tankekollektivet är den tredje länken mellan subjektet och 
objektet,2 och är ett uttryck för Flecks försök att passera mellan relativismens 
Scylla och objektivismens Charybdis. 

En synkron rekonstruktion av vetenskapen är bara möjlig om vetenskapen är 
en statisk process över rummet och tiden. Kunskapens historiska beroende 
omöjliggör därför en slutlig och fast rekonstruktion. Flecks avståndstagande från 
det absoluta utgör ytterligare en faktor som verkar i samma riktning. Till skill-
nad därifrån är en diakron rekonstruktion den naturliga följden av att kunskaps-
processen är dynamisk, historisk och evolutionär till sin natur. Kunskapsteorins 
historiska aspekt innebär vidare att den inte enbart handlar om problem som 
berör aktuella områden utan att den även omfattar föregående kunskap. Teorier 
är underkastade förändringar och kunskapsutvecklingen bör därför alltid under-
sökas i ljuset av sin historia. Eftersom kunskapen är beroende av tidigare kun-
skap innesluter den även tidigare misstag och misslyckanden. Lika litet som det 
finns några fullständiga sanningar finns det några fullständiga misstag.3 Vi kan 
därför inte undkomma det förgångna med sina misstag och misslyckanden. Sann 
kunskap kan därför i strid med positivismens tankegångar mycket väl utvecklas 
ur tidigare misslyckanden och misstag. 

Fleck framhäver att han i sina studier i biologi har funnit att ett forsknings-
område under utveckling bara kan undersökas i utvecklingshistoriska termer. 
�Vem bedriver i dag anatomi utan embryologi?� (min översättning).4 Kun-
                                          
1 EE, s. 16: �Selbst ein heroisches experimentum cruci � beweist nichts.� 
2ET, s. 168: �Der Prozeß des Erkennens ist nicht, wie es die individualistische Anschaung 
verkündet, zweigliedrig: Er spielt sich nicht ausschließlich zwischen irgendeinen abgetrennten 
�Subjekt� und irgendeinen ebenso absoluten �Gegenstand� ab. Das Kollektiv ist in diesem 
Prozeß als drittes Glied eingeschlossen, und es gibt keinen Weg, irgendeines diese drei 
Glieder aus dem Prozeß des Erkennens auszuschließen: Alles Erkennen ist ein Prozeß 
zwischen dem Individuum, seinen Denkstil, der aus Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe 
folgt, und dem Objekt.� 
3 EE, s. 31: �[E]s gibt � keine vollständigen Irrtümer, so wenig wie vollständige 
Wahrheiten.�
4 EE, s. 31: �Wer betriebe heute Anatomie ohne Embryologie?� 
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skapsteorin måste därför, för att göra sig själv rättvisa, byggas ut till en jämfö-
rande epistemologi i stil med den sedan länge etablerade jämförande embryolo-
gin1 för att möjliggöra en undersökning av kunskapsutvecklingens olika moment 
från kunskapens upprinnelse som oklara, otydliga och obeständiga uridéer till 
den slutliga utformningen av ett stiliserat begrepp i en tankestil. Utan en sådan 
jämförande analys blir epistemologi ett tomt ordspel.2 Jämförande epistemologi 
kräver enligt Fleck en tredimensionell uppbyggnad av kunskapen kring det 
individuella, det kollektiva och det objektiva (det verkliga) som alla kan 
undersökas i sina relationer till varandra. 

Sociala och historiska faktorer är nödvändiga för uppkomsten av kunskap. 
Liksom kunskapen kan vetenskapen inte heller avgränsas från sin sociala 
omgivning och sin historia. Det finns enligt Fleck inte några neutrala observa-
tionsdata eftersom alla observationer är mer eller mindre teoribemängda.3 Ingen 
observation är opåverkad av observatören4 och får därför sin prägel av dennes 
tankestil, dvs. i sista hand av samhället. Inte heller finns det någonting som kan 
betecknas som en ahistorisk upptäckt. Kunskapsprocessen är inte individuell 
utan ett kollektivarbete, ett resultat av den sociala aktiviteten och kan liknas vid 
en fotbollsmatch, ett samtal eller samspelet i en orkester. Den kännetecknas av 
att den samlade kunskapsmängden överstiger summan av de enskilda 
individernas kunskap.5 En sådan holistisk syn präglar inte bara Flecks syn på var 
kunskapen finns utan är också ett framträdande drag i hela hans kunskapsteori. 
Man kan härvidlag inte bortse från en påverkan från den samtida gestaltpsy-
kologin i dess olika former där huvudtanken var att man inte, som i den klas-
siska psykologin, kan utgå från delarna utan måste utgå från helheten (gestalten) 
och från denna förstå och förklara delarna.6

1 Den vetenskapliga jämförande embryologin med jämförande studier av djurens utveckling 
grundlades av den estniska zoologen Karl Ernst von Baer (1792-1876). 
2 EE, s. 31: �Genauso bleibt jede Erkenntnistheorie ohne geschichtliche und vergleichende 
Untersuchungen ein leeres Wortspiel, eine Epistemologia imaginabilis.� 
3 �Redan Claude Bernard påpekade att abstrakta begrepp och teorier spelar en betydande roll 
vid studiet av även de enklaste fakta�, Giedymin �Editors introduction� till Kazimierz
Ajdukiewicz, s. XXIX. 
4 Bohr, �Das Quantumpostulat und die neuere Entwicklung der Atomistik�, s. 245-257. 
5 EE, s. 129: �� Kollektivarbeit, bei der es nicht auf die Summation der individuellen 
Arbeiten ankommt, sondern ein spezielles Gebilde entsteht, einem Fußballmatch, einem 
Gespräch oder einem Orchesterspiel vergleichbar.� Jfr. Poppers kritik av den form av holism 
som inte skiljer mellan �the whole� och �a mere heap�, se Popper, Poverty of Historicism, s.
76 och �Of Clouds and Clocks� i Objective knowledge, s. 209-210. 
6 Nyman, Nya vägar inom psykologin, s. 13. 
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Flecks epistemologi anses i allt väsentligt vara en ren kunskapsteori som 
inte innehåller några uttryckliga ontologiska antaganden och inte heller några 
avgränsningskriterier men som enligt min mening förutsätter en underförstådd 
ontologi. Flecks kategoriska avvisande av en ontologisk verklighet skall emel-
lertid inte ses som ett steg mot en absolut relativism eftersom den inte innebär 
ett avvisande av en gränssättande yttre verklighet. Samhället och historien sätter 
nämligen själva, genom de passiva länkarnas manifestationer, en �yttre verklig-
het� som avgränsar kunskapen, vilket omöjliggör en radikal relativism där all-
ting är godtyckligt fritt eller historiskt obundet och där �allt är tillåtet� enligt 
Feyerabends maxim.1 En sådan radikal relativism är dessutom en omöjlighet 
eftersom den utesluter sig själv. Kunskapen är således enligt Fleck allt annat än 
godtycklig till sin natur. Den är i stället betingad av samspelet mellan aktiva och 
passiva komponenter vars sammankoppling konstituerar �tvånget� i tankestilen. 
Fleck sammanfattar detta så att kunskapsprocessen består av �största möjliga 
tanketvång vid minsta möjliga tankegodtycklighet� (min översättning).2

Ett av kunskapsteorins grundproblem är förhållandet mellan subjektet och 
objektet, dvs. den aktualitet (verklighet), som är kunskapens objekt. Kunskapen 
måste ha någonting, det som vi kallar ett objekt, som är föremål för kunskapen. 
Det finns därför enligt min mening alltid, explicit eller implicit, en verklighets-
uppfattning bakom varje kunskapslära. Verkligheten kan vara oberoende av 
människan, vilket är realismens grundinställning eller den kan vara helt eller 
delvis konstruerad av henne antingen som en bild av en verklighet �där ute� 
eller som en mental konstruktion utan någon motsvarande oberoende verklighet 
enligt idealismens uppfattning. En rent subjektivistisk uppfattning av kunska-
pens natur skulle innebära att kunskapsinnehållet helt och hållet skapas eller 
formas av människan vilket motsvarar den idealistiska uppfattningen vars mest 
extrema företrädare återfinns inom fenomenologin, t.ex. hos Ernst Mach, som 
ansåg att enbart sinnesförnimmelserna var verkliga.3

Kunskapsprocessen och därmed kunskapen varierar, enligt Fleck, med tan-
kestilen hos tankekollektivet men också med den omgivning (�verklighet�) den 
riktar sig mot. Enligt Fleck är �gränsen mellan det tänkta och det som existerar 
(det verkliga) alltför snävt dragen. Tänkandet måste tillerkännas en viss 
objektskapande förmåga och objekten tilldelas ett ursprung i tänkandet. Allt 
                                          
1 Feyerabend, Ned med metodologin, s. 30: �det finns bara en princip som kan försvaras vid 
alla tillfällen och på alla stadier av den mänskliga utvecklingen. Det är principen: allt är 
tillåtet.�
2 EE, s. 124: �größter Denkzwang bei kleinster Denkwillkürlichkeit.�
3 Mach, The Analysis of Sensations.
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naturligtvis som en följd av att tänkandet formas stilriktigt i ett tankekollektiv� 
(min översättning).1 Enligt Althusser bör man skilja mellan det verkliga objektet 
och kunskapsobjektet.2 Jämför detta med Bhaskars tankar om nödvändigheten 
av en ontologisk dimension och om följderna av det �epistemologiska felslutet� 
som innebär en sammanblandning av �vår kunskap� med �det som vi har 
kunskap om�.3 De verkliga objekten finns enligt Althusser men också enligt 
Bhaskar, i motsats till vad Fleck anser, utanför vetenskapen och är 
oföränderliga. Kunskapsobjekten är däremot, enligt Fleck, produkter av sociala 
och historiska omständigheter och därmed föränderliga. 

Flecks verklighetsuppfattning är, som framgår av det ovan sagda ambivalent 
och det framgår inte klart hur sambandet är mellan det verkliga objektet och 
kunskapsobjektet i Althussers mening eller om varat kan identifieras med kun-
skapen om varat eller om det finns en ontologisk skillnad mellan världen och 
kunskapen om världen eller, med andra ord, hur de passiva och aktiva elementen 
i Flecks kunskapsteori är fördelade och sammanlänkade och hur de påverkar 
varandra. De aktiva elementen motsvaras av kunskapens teoretiska del, och de 
passiva av relationen mellan dessa och empiriskt funna data. En ledtråd får man 
när Fleck påpekar att det är en illusion att tro att kunskapens historia, som till 
allra största delen är psykologiskt och socialt betingat, inte skulle ha något att 
göra med kunskapens innehåll, till skillnad från telefonapparatens historia som 
inte har något att göra med innehållet i telefonsamtalen som den används för,4

dvs. det finns i kunskapen växelvisa och ömsesidiga samband mellan aktiva och 
passiva kopplingar som tonar ned och förminskar skillnaden mellan kunskapens 
historia (vår kunskap om världen) och kunskapens innehåll (världen). 

1 EE, s. 148, not 7: �Man zieht die Grenze zwischen dem Gedachten und dem Existierenden 
zu scharf: dem Denken muß eine gewisse Objekte schaffende Kraft zuerkannt werden und den 
Objekten eine Herkunft aus dem Denken. Wohlverstanden: aus dem stilvollen Denken eines 
Kollektives.� 
2 Brante, Vetenskapens struktur och förändring, s. 71: �Med Louis Althussers termer gör vi en 
distinktion mellan det �verkliga objektet� och �kunskapsobjektet�. De verkliga objekten finns 
utanför vetenskapen och är oföränderliga. De existerar och fungerar oberoende av 
vetenskapen, och det är denna dimension vetenskapen försöker nå � och har nått � kunskap 
om. Kunskapsobjekten däremot är föränderliga, de är produkter av sociala och teoretiska 
omständigheter.� 
3 Bhaskar, A Realist Theory of Science, s. 36. 
4 EE, s. 32: �Es ist ein Wahn zu glauben, die Geschichte des Erkennens habe mit dem Inhalt 
der Wissenschaft ebensowenig zu tun wie die Geschichte etwa des Telephonapparates mit 
dem Inhalt der Telephongespräche: Wenigstens drei Viertel und vielleicht die Gesamtheit 
alles Wissenschaftsinhaltes sind denkhistorisch, psykologisch und denksoziologisch bedingt 
und erklärbar.� 
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Fleck är skeptiker när det gäller verkligheten men förnekar inte att det finns 
en verklighet, bara att den finns utanför oss som en absolut och oföränderlig 
verklighet. Det kan, enligt Fleck, i kunskapsprocessen som sådan finnas av 
människan oberoende faktorer eller ovägbara element (�Imponderabilier�) som 
orsak till de förändringar som tänkandet är underkastat under historiens gång. 
Fleck framkastar därför tanken att det finns en av förnuftet oberoende historisk 
faktor som formar tänkandet,1 liksom det finns en faktor, även den oberoende av 
människan, som är av social natur2 och att dessa under tankevandringen inom 
och mellan olika tankestilar formar det som vi upplever som en verklighet. Den 
verklighet som Fleck beskriver måste därför uppfattas som en i första hand 
hypotetisk och fallibel eller �konstruerad� verklighet, dvs. som en manifestation 
av de passiva länkarnas växelspel sinsemellan och med de aktiva länkarna och 
inte som en helt och hållet utanför oss given, oföränderlig och absolut verklig-
het.

Varje människa har sin verklighet och varje mänsklig relation sin egen verk-
lighet. Varje individ har också som medlem i någon form av gemenskap en 
verklighet i vilken och efter vilken hon/han lever, t.ex. vardagens verklighet, 
verkligheten inom ett yrke, en religiös, politisk eller vetenskaplig verklighet, 
osv. Varje kunskapssystem och varje social relation motsvarar enligt Fleck en 
egen verklighet.3 Varje individ har därigenom flera verkligheter som delvis kan 
vara motsägande, t.ex. vardagslivets verklighet, en verklighet betingad av yrket 
eller grundad i religionen, osv. Verkligheten kan vara kortlivad, t.ex. en 
förälskelse eller vara livet ut. Den kan omfatta från två människor till vida 
gemenskaper t.ex. kyrkan eller hela nationer och vara fast eller löst utformad. 
Kunskapen om verkligheten är, enligt Fleck, varken en passiv kontemplation 
eller ett förvärv av något givet utan ett ständigt, levande växelspel, ett omfor-
mande och en omformning, dvs. i korthet, ett skapande. Varken det subjektiva 
eller det objektiva (det aktiva eller det passiva) har en självständig verklighet 
eftersom varje existerande ting är betingad av relationen mellan kunskapens 
aktiva och passiva kopplingar och därigenom relativ.4

                                          
1 ET, s. 85: �Gibt es also nicht Wissenselemente, deren Genese allein historisch ist, d.h. die 
allein auf Grund eines geschichtlichen Zusammantreffens von Umstände entstanden sind?� 
2 ET, s. 84: �Gibt es also vielleicht gewisse Elemente des Wissens, deren Genese weder 
empirisch noch spekulativ, sondern allein soziologisch ist, d. h. die während und auf Grund 
ihrer Wanderung innerhalb der Gesellschaft entstehen?� 
3 ET, s. 48: �Jedem Erkennen, jedem Erkenntnissytem, jedem sozialen Beziehungseingehen 
entspricht eine eigene Wirklichkeit.� 
4 ET, s. 48: �Denn Erkennen ist weder passive Kontemplation noch Erwerb einzig möglicher 
Einsicht im fertig Gegebenen. Es ist ein tätiges, lebendiges Beziehungseingehen, ein 
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Kunskapens passiva länkar, som är oberoende av människan, gör att vi upp-
lever en verklighet som enligt min mening indirekt skulle kunna motsvara 
Bhaskars intransitiva verklighet, dvs. en av oss oberoende verklighet som består 
av de verkliga tingen och strukturerna och de mekanismer och processer som 
genereras av dessa.1 Den intransitiva verkligheten har till synes stora likheter 
med det i Flecks kunskapsteori som inte bara synes vara en verklighet utan 
också skulle kunna vara ett uttryck för en av människan oberoende verklighet, 
nämligen resultatet av de passiva länkarna eller det �passiva draget� i kun-
skapen. Jag gör därför gällande att det finns en underförstådd ontologi bakom 
Flecks epistemologi som manifesteras i de passiva länkarnas verksamhet och 
som indirekt är ett uttryck för en av oss oberoende verklighet, en verklighet som 
inte består av ting utan av skapande mekanismer som genererar de passiva län-
karna i tänkandet vilka i sin tur aktualiseras som en verklighet i ett samspel med 
de aktiva länkarna (en fortsatt diskussion om Flecks verklighetsuppfattning finns 
i kapitel 4). 

Kunskapsteorin undersöker och beskriver inte bara kunskapens uppkomst, 
struktur och tillväxt utan studerar också olika vetenskapers sätt att förverkliga 
sitt mål som är att fastställa och förklara företeelser i verkligheten och förutsäga 
framtida händelser. En av Flecks viktigaste invändningar mot den logiska posi-
tivismen är riktad mot dogmen om förekomsten av sanna, oföränderliga fakta 
och att vetenskapens mål är att nå sann kunskap om dessa. Ett huvudtema i 
Flecks kunskapsteori är därför frågan vad ett faktum är och hur ett faktum upp-
kommer.2

Fleck kritiserar den logiska positivismens kunskapsteori för dess begräns-
ning till fakta inom naturvetenskapen, dvs. den klassiska fysikens område. Dessa 

Umformen und Umgeformtwerden, kurz ein Schaffen. Weder dem �Subjekt� noch dem 
�Objekt� kommt selbständige Realität zu; jede Existenz beruht auf Wechselwirkung und ist 
relativ.� 
1 Bhaskar, A Realist Theory of Science, s. 22: �The intransitive objects of knowledge are in 
general invariant to our knowledge of them; they are the real things and structures, 
mechanisms and processes, events and possibilities of the world.� 
2 Faktum av latinska verbet facio, facere, feci, factum. Vad ett faktum är och hur det kommer 
till har alltid varit en central fråga inom kunskapsteorin alltsedan Comtes positiva vetenskap 
där teorier och hypoteser ställdes mot fakta som var teorioberoende och insamlade av 
opartiska observatörer. Av intresse i detta sammanhang är LeRoys åsikt �att det inte finns 
några absoluta fakta och att varje resultat av klassifikation och approximation är relativ till en 
i förväg vald utgångspunkt. Fakta är inte passivt erfarna utan skapade av vårt medvetande� 
(fritt återgivet efter Jerzy Giedymyn, �Kazimierz Ajdukiewicz�).
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har med tiden reducerats till självklarheter eller �naturliga tolkningar�1 inför 
vilka människan känner sig passiv. Känslan av passivitet beror på det tvång över 
tanken som uppkommer under kunskapsutvecklingen och som vi upplever som 
verkligheten. För att undvika de fallgropar som omger många vetenskapliga 
fakta och ger dem en naiv karaktär av något fast och objektivt har Fleck därför 
för sina kunskapsteoretiska studier valt att undersöka utvecklingen av två då 
tämligen nya företeelser inom medicinen, nämligen syfilisbegreppet och den 
därmed förbundna Wassermannreaktionen (en klinisk laboratoriemetod som 
används inom syfilisdiagnostiken). Företeelserna är enligt Fleck valda med 
tanke på att de är av tämligen sent datum, varför den historiska utvecklingen av 
begreppen fortfarande kunde urskiljas och studeras till skillnad från många 
andra begrepp som har en lång historia och som är välkända och vedertagna 
begrepp och därför är svåra att klart urskilja och avgränsa. Undersökningen av 
syfilisbegreppets utveckling2 visar att detta är historiskt betingat och socialt 
konstruerat inom med varandra konkurrerande och avlösande tankestilar och att 
begreppsutvecklingen är en skapande och dynamisk process inom varandra 
avlösande tankekollektiv och inte ett resultat av en enbart individuell verksam-
het. Undersökningen av Wassermanreaktionens uppkomst och slutliga utform-
ning,3 belyser på samma sätt såväl den diakrona som den synkrona strukturen i 
utvecklingen av ett faktum. 

Kunskapsteorin utgår, enligt Fleck, från tre grundläggande företeelser. Den 
första är kunskapens socialisering, dvs. en social och kollektiv mental utdiffe-
rentiering av människorna i olika, mer eller mindre oförenliga grupper, tanke-
kollektiv med tillhörande tankestil. Den andra är kunskapens föränderlighet som 
får sitt utlopp i tankarnas kretslopp, �tankevandringen�, som är knutet till tan-
keutbytet mellan människor och alltid är förbundet med en förändring av tanke-
innehållet. Processen styrs av en växelverkan mellan aktiva och passiva länkar 
som tillsammans konstituerar såväl vetenskapliga fakta som upplevelsen av en 
verklighet och motsvaras av ett abstraktionsförfarande och en efterföljande syn-
tes i form av ett gestaltseende. Den tredje komponenten är tankeutvecklingen.
dvs. begreppsutvecklingen och faktabildningen, som varken är logiskt under-
                                          
1 Jag har lånat begreppet �naturliga tolkningar� från Feyerabends Ned med metodologin där
han med begreppet menar �idéer som är så nära förknippade med observationer att det krävs 
en särskild ansträngning för att upptäcka att de existerar och att fastställa deras innehåll�, s. 
62.
2 EE., kapitel 1. 
3 EE., kapitel 3. 
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byggda eller kan återföras på en enkel summering av kunskap.1 Dessa tre 
komponenter utgör den slutliga lösningen på kunskapsteorins problematik 
genom att gemensamt konstituera en jämförande epistemologi som tänkandets 
bas.

2.3. KUNSKAPENS SOCIALISERING: LÄRAN OM TANKESTIL OCH 
TANKEKOLLEKTIV

I kunskapens socialisering medverkar tre moment av social karaktär som är 
sammanflätade och påverkar varandra, nämligen tradition, uppfostran och 
inlärning. Enligt Fleck anses kunskapens innehåll allmänt vara en fri skapelse av 
kulturen och likna myten med dess traditionella tankegångar, som inte är i behov 
av bevis. Gamla invanda tankegångar betraktas fortfarande ofta som speciellt 
evidenta utan behov av eller möjlighet till legitimering och bildar det fasta 
fundament på vilket vi kan bygga vidare.2

Fleck hävdar att varje ny kunskap genom traditionens makt alltid är knuten 
till tidigare kunskap, att upplevandet av sinnesförnimmelser, dvs. varsebliv-
ningen tillsammans med åtföljande disposition för handling, är en grundförut-
sättning för att kunskap skall uppstå och att varje individ som medlem i en 
gemenskap, ett tankekollektiv, skapar en egen verklighet med egen kunskap och 
egna teorier.3 Varje människa kan leva i olika varandra delvis motstridiga 
verkligheter, t.ex. i en religiös, politisk eller vetenskaplig verklighet men ändå 
leva i en gemensam vardaglig verklighet. Verkligheten är alltid relaterad till 
individer eller grupper av individer och därför pluralistisk till sin natur. Det kan 
därför inte finnas en verklighet som är skild från människan och som är oförän-
derlig

Sociala faktorer som inskolning och praktisk övning, möjligheter till tanke-
utbyte med andra individer liksom uppfostran och tradition är nödvändiga ele-
ment i uppbyggnaden av all kunskap. Tillsammans utgör dessa de faktorer som 
utformar en tankestil. Tidsförloppet är en annan viktig faktor eftersom all ny 

1 ET, s. 87: �Das erste [grundlegende Phänomen] ist die Denkdifferenzierung der Menschen in 
Gruppen�, och s. 92: �Das zweite ist die Tatsache, daß der Kreislauf eines Gedankens 
grundsätzlich immer mit dessen Umgestaltung verbunden ist� och s. 96: �Das dritte ist das 
Vorhandensein einer spezifischen Entwicklung des Denkens � .� 
2 ET, s. 46: �� ist der Erkenntnisinhalt � im grossen und ganzen � als freie Kulturschöpfung 
zu werten. Er ähnelt einem traditionellen Mythus � so das dieselben keines Beweises 
bedürfen und ihn nicht einmal zulassen.� 
3 ET, s. 48: �Jedes denkende Individuum hat � als Mitglied irgendeiner Gesellschaft eine 
eigene Wirklichkeit, in der und nach der es lebt.� 
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kunskap är baserad på föregående kunskap. Det är en myt att individen vid fö-
delsen, som Locke hävdade, skulle kunna beskrivas som ett oskrivet blad, en 
tabula rasa, eller som Fleck litet raljant säger, som �filmduken innan bioföre-
ställningen har börjat� (min översättning och kursivering).1 Det är också enligt 
Fleck omöjligt att fastslå när kunskapsprocessen ontogenetiskt startar. Inte ens i 
födelseögonblicket eller tidigare under fosterlivet kan en sådan tidpunkt 
fastställas. Inte heller kan kunskapens början fastläggas fylogenetiskt. �Vi föds 
in i varje ny situation och är vid varje händelse i mitten av kunskapsprocessen 
och aldrig i dess början� (min översättning).2 Fleck pläderar här för en upp-
fattning av kunskapens natur som påminner om Israels tes �om nödvändigheten 
att blåsa upp ballongen (världen) inifrån�, när han säger att det är omöjligt att 
bygga en kunskapsteori med enbart sinnesförnimmelser som element.3

Förmågan att observera är inte en allmän, obestämd egenskap i sig utan är 
alltid riktad mot ett bestämt område eller en viss företeelse och är inte given utan 
måste förvärvas.4 Den alstras genom utbildning och inskolning och genom att 
följa en vetenskaplig tradition. Förmågan att se bestämda gestalter som är ett 
resultat av, men också ett mål för utbildning och inskolning, åtföljs alltid av en 
oförmåga att se samma gestalt ur en annan synvinkel eller att inte alls kunna se 
vissa gestalter eller former. Det finns alltså två med varandra förbundna pro-
blem, nämligen nödvändigheten av utbildning som möjliggör en riktad varse-
blivning och den begränsning som följer av att en sådan riktadhet samtidigt 
avskärmar och begränsar seendet.5 I verkligheten finns det emellertid bara en 
gradskillnad mellan ett avsiktligt abstraherande av vissa gestalter och en oför-
måga att varsebli dessa. Fleck har undersökt detta genom att studera hur mycket 
formen av en bokstav, t.ex. tecknet för bokstaven �A�, kan förändras innan teck-
                                          
1 ET, s. 46-47: �Wir gleichen nie einem unbeschriebenen Blatt, befinden uns nie im Zustande 
der tabula rasa, wie etwa die Projektionsleinwand vor der Kinovorstellung.� 
2 ET, s. 47: �Wir werden zu jeder neuen Situation geboren � und überall sind wir mittendrin 
und nie bei dem Beginn des Erkennens.� Notera också Israels tes om nödvändigheten att blåsa 
upp ballongen (världen) och att �vi alltid är i ballongen - i varje fall från det ögonblick vi kan 
tala korrekt. Innan dess kan vi inte heller blåsa.� J. Israel, Om konsten att blåsa upp en 
ballong inifrån.
3 ET, s. 47: �Ich weiß also nicht, wie man überhaupt die Erkenntnistheorie aus Empfindungen 
als Elementen aufbauen könnte.� 
4 EE, s. 60: �Man muß eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Geschicklichkeit erwerben.� 
5 ET, s. 67: �Wir haben es also mit zwei miteinander verbundenen Schwierigkeiten zu tun: 1) 
die Notwendigkeit einer gewissen standardisierten Ausbildung und Einübung des Beobachters 
� und 2) die Unmöglichkeit der völligen Verständigung sogar unter den ausgebildeten 
Beobachtern über Rahmen dieses Gegenstands.� 
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net inte längre uppfattas som bokstaven �A� och visat att det finns bestämda 
gränser för förändringens omfattning.1

Den förutsättningslösa observationen finns inte enligt Fleck. Varje form av 
observation är teoriberoende och stilriktad i enlighet med en tankestil. Observa-
tioner kan indelas i två typer i en glidande skala från det initialt oklara, stillösa 
seendet till det utvecklade, omedelbara gestaltseendet. Det första stadiet känne-
tecknas av ett planlöst, godtyckligt �skådande� och avsaknad av en fast grund av 
fakta.2 Det sista (det omedelbara gestaltseendet) kräver däremot personlig erfa-
renhet inom ämnesområdet som bara kan uppnås genom praktisk och teoretisk 
utbildning, inskolning och personlig övning.3 Utbildningen innehåller alltid 
didaktiska men också auktoritära inslag. I varje introduktion i ett ämnesområde 
finns således moment av dogmatiskt inlärande då intellektet förbereds för det 
aktuella ämnesområdet för att slutgiltigt kunna införas i vetenskapens slutna 
värld. Fleck betonar att det dessutom är nödvändigt att skaffa sig kunskap 
genom praktisk övning. Han anför som exempel mikroskoperingens svåra konst. 
Det räcker inte att i princip känna till mikroskopets konstruktion och sätt att 
fungera. Den som är ovan vid eller aldrig använt ett mikroskop kan inte skilja 
artefakter från de specifika undersökningsobjekten. En ingående teoretisk kun-
skap om vad som skall undersökas är en lika viktig förutsättning. Så kan t.ex. en 
botaniker som är väl förtrogen med växtcellers utseende i mikroskopet inte för-
väntas känna igen eller urskilja olika bakterier från varandra.4 Man måste först 
lära sig se innan man kan förstå en observation.5 Man måste, för att seendet skall 
lyckas, besitta en förmåga till riktad beredskap för varseblivning,6 som bara kan 
uppnås genom träning inom en vetenskaplig tradition. Detta är nödvändigt 
speciellt inom vissa discipliner inom medicinen, t.ex. dermatologi där en lekman 

1 ET, s. 150. �Die Frage der Gestaltsehen ist am besten am Sehen eines Buchstabens zu 
betrachten.�
2 EE, s. 121 och 122: �� ist das unklare, anfängliche Sehen stillos: verworrene, chaotisch 
zusammengeworfene Teilmotive verschiedener Stile � Es fehlt das Tatsächliche, Fixe � der 
�feste Boden der Tatsachen�.� 
3 EE, s. 121: �Das unmittelbare Gestaltsehen verlangt ein Erfahrensein in dem bestimmten 
Denkgebiete: �� 
4 ET, s. 65-66: �Ein Botaniker, der sich mit allgemeiner Bakteriologie beschäftigt und aus der 
Litteratur mit den Merkmalen der Diphteriebazillen vertraut ist, wird denjenigen Merkmale 
des Präparates nicht sehen � Selbst die gründlichsten Beschreibungen können fehlende 
praktische Erfahrungen nicht ausgleichen.� 
5 ET, s. 60: �Man muß also erst lernen, zu schauen, um das wahrnehmen zu können, was die 
Grundlage der gegebenen Disziplin bildet.� 
6 ET, s. 154: �Um zu sehen, muss man zuerst wissen, und dann kennen und einem gewissen 
Teil des Wissens vergessen. Man muss eine gerichtete Bereitschaft zum Sehen besitzen.� 
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inte kan känna igen de mönster som olika hudsjukdomar uppträder i.1 Ett annat 
exempel kan hämtas från diagnostisk radiologi där den numera vanliga metoden 
för påvisande av bröstcancer, mammografi, bygger på en ingående kännedom 
om normala och avvikande mönster i bröstkörtelvävnadens struktur. En lekman 
kan inte heller ge några användbara beskrivningar av företeelser inom ett mer 
allmänt vetenskapligt ämnesområde eftersom han inte är införstådd med den 
tillhörande tankestilen. En oerfaren individ kan lära sig, men känner inte igen 
spontant.2 Samtidigt som resultatet av denna process, det omedelbara 
gestaltseendet, är en utmärkande egenskap hos tankestilen uppträder ett annat 
fenomen som också utmärker gestaltseendet, nämligen en oförmåga att se andra 
ting än sådana som passar in i tankestilen. Det uppkommer, enligt Fleck, en spe-
cifik blindhet3 som bidrar till tankestilens inre tröghet (�illusionernas harmoni�). 
Detta gör i sin tur att de vetenskapliga resultaten kan upprepas och bli 
användbara och för att i slutändan skapa en tro på förekomsten av en säker kun-
skap och en av oss oberoende verklighet. Det finns enligt Fleck tre olika källor 
till tankestilens innehåll: 

1. Föregående kunskap förmedlad genom uppfostran, utbildning och 
tradition, en process som Fleck kallar ideogenes och till vilken uridéerna hör. 

2. Den inre tankevandringen (det intrakollektiva tankeutbytet) med 
stilisering, systematisering, utsållning, förstärkning och legitimering av 
tankeinnehållet.

3. Den yttre tankevandringen (det interkollektiva tankeutbytet, 
kommunikationen med andra tankekollektiv) med ett fortlöpande omformande 
inflytande från och på främmande tankestilar.4

Hur uppkommer nu en tankestil? I sin enklaste form uppstår en tankestil när 
två personer, som i något avseende delar ett gemensamt intresse, samtalar med 
varandra och yttrar sig som en känsla eller anda av samförstånd. En sådan tanke-
                                          
1 ET, s. 60: �� die Notwendigkeit, spezifisch zu schulen, gewisse Gestalten wahrzunehmen, 
z.B. in der Dermatologie, � .� 
2 EE, s. 126: �Der Unerfahrene lernt nur, er erkennt nicht.� 
3 ET, s. 62: �Diese spezifische Blindheit � .� 
4 ET, s. 114: �Es gibt drei Quellen, die den konkreten Inhalt jeden Denkstils bedingen: 1) die 
vorgeschichtliche Ideogenese aus der Zeit des Anfangs des Stils, aus der Zeit, als sich der Stil 
als Variante eines anderen Stils abspaltete. Hierher gehören die Urideen. 2) Veränderungen, 
hervorgerufen durch die dauernde Gedankenwanderung im Kollektiv, diktiert durch die 
Kollektiv wirkenden Kräften: Stilisierung, Systematisierung, Legitimierung, Widerstand, 
Denkrevolution. 3) Die fortwährenden Einflüsse fremder Stile.� 
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stil är ofta av tillfällig natur. Mer komplicerade tankestilar sammanbinder större 
eller mindre grupper av individer som hyser ett gemensamt intresse eller har en 
gemensam utbildning eller strävar mot ett gemensamt mål. Sådana tankestilar är 
ofta mer beständiga. Även hela kulturer kan kännetecknas av en gemensam tan-
kestil som kan leva vidare under generationer. Tankestil är således ett mångsi-
digt och omfattande begrepp som bärs upp av olika utformade tankekollektiv, 
dvs. grupper av människor. Detta är egentligen inget nytt eller utmärkande för 
Flecks kunskapsteori men blir det när begreppen tankekollektiv och tankestil 
används för att förklara faktabildning och begreppsutveckling eller hur en in-
kommensurabilitet uppkommer mellan tankestilar. 

Tankestilen kan betraktas som ett nätverk av relationer med fasta knutpunk-
ter vilka kan sägas representera fakta. Nätverket utformas av tankestilens aktiva 
och passiva länkar som alltid uppträder tillsamman. Varken aktiva eller passiva 
länkar kan isoleras från varandra eller uppträda självständigt. De aktiva länkarna 
representeras av individernas och kollektivets insatser och kan betraktas som 
subjektiva och utgörs av hypoteser eller teorier. De passiva länkarna framträder 
av sig själva när aktiva länkar tillförs, och manifesteras i empiriska observatio-
ner (fakta) som av oss uppfattas som uttryck för en verklighet. De är oberoende 
av människan och kan därför kallas objektiva. Ju mer innehåll som tillförs tan-
kestilen aktivt, desto mer ökar såväl de aktiva som de passiva länkarna i antal 
och därmed också knutpunkterna, dvs. fakta, där de aktiva och passiva länkarna 
korsar varandra. Härigenom ökar trögheten i systemet som blir alltmer stelt och 
oeftergivligt. Dess förmåga att ta upp mer innehåll kan då minska och göra att 
tankestilen stelnar och initiativkraften försvinner, att nya tankar avvisas och det 
som inte passar in i tankestilen förtrycks eller ignoreras. Detta motverkas av att 
passiva länkar omvandlas i aktiva och att nya tankar, som tidigare inte funnits, 
uppstår som förändrar och luckrar upp tankestilen. Samtidigt pågår ett tankeut-
byte med andra tankestilar antingen genom en riktad kommunikation, t.ex. i 
form av propaganda, utbildning eller som konkurrens eller nyfikenhet, alltså 
olika sociala företeelser. En sådan kommunikation medför alltid förändringar i 
båda tankestilarna och kan leda till oanade konsekvenser. En ny tankestil kan 
t.ex. uppkomma, ofta med ett reducerat men gemensamt innehåll, eller den ena 
tankestilen kan uppgå i den andra eller helt enkelt förintas. 

Tankestilens utformning bestäms av uppfostran, utbildning och tradition. 
Kunskapens muntliga förmedling från lärare till elev och via läroböcker belyser 
traditionens betydelse. Utbildningen består av en lärlingstid då kunskapen pre-
senteras i dogmatisk och auktoritär form som till en början är helt oförståelig för 
nybörjaren. Genom praktiska övningar och inhämtande av läroböckernas text-
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material införs eleven stegvis i det aktuella ämnesområdet. Erfarenheten är till 
skillnad från det rena experimentet aldrig enkel eller given, utan förutsätter en 
växelverkan mellan den som skaffar sig erfarenhet, det som redan är känt, alltså 
föregående kunskap, och det som är föremål för erfarenheten,1 samt en teoretisk 
och praktisk utbildning. Den slutgiltiga tillgången till ämnesområdet blir möjlig 
först genom en invigningsrit. Invigningen, liksom införandet i vetenskapen, är 
kunskapsteoretiskt analoga med de invigningsriter man känner till från etnologi 
och kulturhistoria. �Den heliga anden sänker sig ned över nybörjaren och det 
som förut varit osynligt blir synligt� (min översättning).2 Kravet på utbildning 
för in ett irrationellt, icke logiskt element i kunskapen och motsvarar det som 
Fleck kallar �Imponderabilien�, dvs. ovägbara element, som alla bidrar till 
tankestilens stilisering och som utgör tankestilens passiva länkar. 

Det finns ett hermeneutiskt inslag i Flecks kunskapsteori som blir tydligt i 
hans syn på inlärningens betydelse för förmågan att kunna uppfatta och förstå 
sinnesupplevelser. Betydelsen av förmågan att tolka och förstå resultatet av en 
vetenskaplig undersökning i analogi med att läsa en text framkommer vid Flecks 
analys av såväl Wassermannreaktionens historia som när han t.ex. analyserar en 
undersökning av bakteriekulturer från ett urinprov med växt av streptokocker 
med en annorlunda färg och form än den vanliga. På den ursprungliga agarplat-
tan växte 102 kulturer av vilka två var små och hade en avvikande färg.3 Genom 
undersökning med upprepade odlingspassager av alla 102 bakteriekulturerna 
kunde till slut fastställas att två representerade en separat art, inte genom att de 
hade en annan färg, som man från början trodde, utan genom att de företedde 
andra egenskaper som först framkom under de olika omympningarna som 
utfördes. Enligt den gängse induktiva metoden är det efter katalogisering av 
samtliga koloniers alla egenskaper och genom en mekanisk, tabellarisk genom-
gång av resultaten möjligt att fastställa ett säkert och pålitligt slutresultat. Enligt 
Fleck är ett sådant tillvägagångssätt behäftat med många fel, bl.a. är, som i det 
relaterade fallet, det ursprungliga urvalet av bakteriekolonier svårt eller omöjligt 
att göra på ett tillfredsställande sätt då artefakter med säkerhet finns som inte 
omedelbart kan skiljas från äkta kolonier. Vidare är det meningslöst att försöka 
sammanställa alla tänkbara egenskaper eftersom dessa är obegränsade till anta-
let. För det tredje kan en ny upptäckt inte genomföras på ett mekaniska sätt lika 
                                          
1 EE, s 17: �die Wechselwirkung zwischen dem Erkennenden, dem bereits Erkannten und 
dem Zu-Erkennenden beruht.� 
2 EE, s. 137: �Der heilige Geist senkt sich auf den Neuling herab und bis jetzt Unsichtbares 
wird ihm sichtbar.� 
3 EE, s. 115-121. 
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litet som en dikt kan skapas genom mekaniskt sammanfogade bokstavskombi-
nationer.1 En bakteriolog som är förtrogen med streptokockers variationer tolkar 
däremot omedelbart resultatet av undersökningen på ett stilriktigt sätt tack vare 
sin förmåga till riktat gestaltseende (vektoriellt seende). 

Fleck avvisar här induktionsförfarandet genom enkel uppräkning som en 
metod som ger säkra resultat. Enligt Fleck är den förutsättningslösa observatio-
nen ett psykologiskt oting och logiskt en leksak,2 som måste överges och 
ersättas med ett upparbetat gestaltseende.3 Fleck argumenterar här mot Carnaps 
uppfattning av det �givna�, det �omedelbart upplevda�, som byggstenar i en 
logisk uppbyggnad av världen4 och noterar med tillfredsställelse att Carnap har 
förkastat det absoluta i �protokollsatser�.5 Det krävs, enligt Fleck, stor erfarenhet 
och inskolning för att uppnå förmågan att se en gestalt, dvs. form och mening, i 
en observation som alltid till en början är oklar och stillös. Beredskap för riktad 
varseblivning är därför en nödvändig förutsättning för vetenskapligt arbete. 

Uppdelningen av människor i grupper som inte kan göra sig förstådda sins-
emellan är ett grundläggande fenomen i kunskapens socialisering och ligger 
bakom tanken på uppkomsten av en inkommensurabilitet mellan tankestilar. En 
tankestil i Flecks mening uppkommer i princip genom utbyte av tankar mellan 
två eller flera individer. Redan efter några få utväxlade meningar i ett samtal 
mellan två personer inställer sig antingen en känsla av gemenskap och ömsesi-
dig förståelse eller en känsla av främlingskap och misstänksamhet som bekräftar 
en skillnad i tankegemenskap.6 Tankestilen består inte enbart av den känsla av 

1 EE, s. 121: �� ein Gedicht durch mechanische Buchstabenkombinationen verfassbar ist.� 
2 EE, s. 121: �Wir wollen also das voraussetzungslose Beobachten � psychologisch ein 
Unding, logisch ein Spielzeug � beiseite lassen.� 
3 Gestaltseende är ett begrepp som härstammar från den då framväxande gestaltpsykologin 
vars förgrundsfigurer var Max Wertheimer, Wolfgang Köhler och Kurt Koffka och som hade 
mycket gemensamt med Flecks idéer om gestaltpsykologiska lagar och som �ville skapa ett 
helt filosofiskt system med �gestaltidén� som den krönande tanken�, se Alf Nyman, Nya
vägar inom psykologin, s. 59. Gemensamt var också en utpräglad holism där �helheten 
bestämmer delarnas egenskaper och går även till tiden före sina s.k. delar�, ibid., s. 58. 
4 Carnap, Der logische Aufbau der Welt.
5 EE, s. 121, not 3: �Das System von Carnap (�Der logische Aufbau der Welt�) wird vielleicht 
der letzte ernste Versuche sein, aus �gegebenen�, aus �unmittelbaren Erlebnissen� als letzten 
Elemente die �Welt� aufzubauen � In bezug auf seinen Standpunkt, der den Absolutismus 
der Protokollsätze schon verwirft � ist ihm noch eines zu wünschen: er möge die soziale 
Bedingtheit des Denkens endlich entdecken.� 
6 ET, s. 87-88: �Schon nach wenigen Sätzen stellt sich das eigentümliche Gefühl der 
Fremdheit ein, das die Divergenz der Denkstile betstätigt, ähnlich wie wir � eine 
eigentümliche Denksolidarität mit dem Menschen empfinden, was die gemeinsamme 
Zugehörigkeit zu einem identischen Denkkollektiv bestätigt.� 
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samförstånd som kommunikationen mellan individer skapar, utan är också 
betingad av ett visst stämningsläge eller anda i vilket samtalet sker. Stämnings-
läget växer fram ur eller skapas av olika sociala företeelser, t.ex. gemensamt 
ursprung, ett gemensamt språk, gemensam uppfostran, utbildning, yrkestillhö-
righet, mm. Varje tankeutbyte medför till en början en liten förändring i de 
utbytta tankarnas formulering och innehåll. Sådana förändringar uppstår spon-
tant med en riktadhet som är såväl sociologiskt som historiskt betingad.1 Vi står 
till slut inför ett nätverk av tankar vars ursprung inte finns hos någon individ, 
utan måste sökas i gemenskapen.2 Genom det intensiva tankeutbyte som sker 
inom en mer omfattande gemenskap kan tankarnas innehåll förändras på ett 
påtagligt sätt genom att orden och satserna får en annan och ibland helt ny 
mening. Nya tankegångar och tankebanor uppstår och nya hypoteser och teorier 
kan formuleras som innehåller synpunkter på saker och ting, som ingen enskild 
individ egentligen har givet uttryck för, men som ändå formar innehållet i tan-
kestilen.3 Helheten är något förmer men också annorlunda än sina delar enligt en 
av gestaltpsykologins grundsatser. 

Tankestilen är enligt Fleck ett medel med vilket ett tankekollektiv fram-
tvingar men också avgränsar tänkandet hos medlemmarna i kollektivet. Paral-
lellen med Kuhns paradigm är uppenbar. Allt intellektuellt arbete framtvingas 
och avgränsas av tankestilar som tankekollektivet använder som medel för att 
uppnå sina mål. Tankestilen dominerar de enskilda individerna och det är inte 
möjligt för dess medlemmar att tänka över ett problem i andra banor än de, som 
bestäms av tankestilen. Vad vi tänker och hur vi ser är avhängigt av det tanke-
kollektiv med sin tankestil vi tillhör.4 Vad som är viktigt eller väsentligt för den 
ene är för den andre bara en bisak, vad som för den ene är evidens är för den 
andre nonsens, vad som för den ene är sanning är för den andre fantasi.5

Tankekollektivet sätter också upp mål för tänkandet och tankestilen kan betrak-
                                          
1 ET, s. 84-85. 
2 ET, s. 170: �Wir stehen schließlich einem System von Anschaungen gegenüber, deren 
Autorschaft in keinem Individuum liegt: Sein Autor ist der Gemeinschaft.� 
3 EE, s. 59: �Neue Motive, die isoliertes, individuelles Denken zu erzeugen unfähig wäre, 
erscheinen.� Man kan här också tänka på Durkheims begrepp �kollektiva representationer� 
som utgör �kollektiva idébildnigar som ger substansen i gruppens sätt att fungera och 
utveckla gemensamma tankeformer� citerat efter Chaib och Orfali, Sociala representationer, 
s. 17. 
4 ET, s. 82: �Was wir denken und wie wir sehen, hängt vom Denkkollektiv ab, dem wir 
angehören.�
5 ET, s. 87: �Was für den einen wichtig, sogar wesentlich ist, ist für den anderen Nebensache 
� Was der eine für evident hält, das hält der anderen für Unsinn.� 
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tas som kollektivets medel att nå detta mål. Tankestilen blir på så sätt norme-
rande för kollektivets medlemmar. Eftersom Flecks tankestil är dynamisk och 
föränderlig, i motsats till Kuhns paradigm som är stelt och oföränderligt, kom-
mer individen i Flecks modell, även om hon är lika hårt uppbunden till sin aktu-
ella tankestil som forskaren i ett �vetenskapligt samfund� är till sitt paradigm, 
ändå alltid att vara öppen för förändringar i tankestilen och inte som i Kuhns 
modell, en framgångsrik eller misslyckad pussellösare. 

Mellan olika tankestilar finns alla grader av skillnader. De kan vara så djup-
gående att någon kommunikation inte är möjlig eller så ytliga att de inte hindrar 
eller endast indirekt påverkar tankeutbytet. Individer kan samtidigt tillhöra olika 
tankekollektiv och tankekollektiven kan således gripa in i varandra. Utbyte av 
tankar mellan individer tillhörande olika tankekollektiv möjliggör ett kunskaps-
utbyte och resultatet kan bli en ny, annorlunda tankestil, te sig som en kombina-
tion av tidigare tankestilar eller leda till förändringar inom den ena eller båda 
tankestilarna. En individ kan delta i den inre cirkeln i ett tankekollektiv och dela 
dess uppfattningar samtidigt som hon tillhör den yttre cirkeln i ett annat tanke-
kollektiv. Det är således möjligt att forskare, som är aktiva inom den inre cirkeln 
i ett tankekollektiv samtidigt kan fungera i den yttre cirkeln i ett annat kollektiv. 
En vetenskapsman kan således vara aktiv inom den inre cirkeln i sin veten-
skapsdisciplin och samtidigt vara aktiv inom t.ex. idrottsrörelsen eller i kyrkans 
samfund som en del i dess perifera cirklar. Vardagens sunda förnuft utgör en 
annan viktig tankestil som alltid i mer eller mindre grad är gemensam för med-
lemmar i både närstående och från varandra långt avlägsna, löst sammanfogade 
eller mer specialiserade tankestilar. Vardagstänkandet är också gemensamt för 
såväl den inre som den yttre cirkelns medlemmar och är en viktig förmedlande 
länk till omgivningen och till andra tankekollektiv. Individer som tillhör den 
perifera cirkeln i ett tankekollektiv behöver inte nödvändigtvis dela eller ens 
känna till den inre cirkelns alla tankar och åsikter men kan ändå genom att hysa 
tillit till den inre cirkeln vara delaktiga i tankestilens allmänna föreställnings-
värld. Fleck anför som exempel att man kan vara kristen utan att tillhöra den 
kristna kyrkan, dvs. man kan ansluta sig till samma tankestil som kyrkan utan att 
formellt tillhöra kyrkans gemenskap eller dess inre krets.1

Olika tankestilar är i en vid bemärkelse i princip mer eller mindre 
oförenliga. Det som diskuteras inom en tankestil kan inte alltid förstås inom en 
annan. Endast en jämförande kunskapsteoretisk undersökning av tänkandet kan 

1 EE, s. 136: �Man kann also zum Denkkollektiv einer Religion gehören, ohne in die 
Gemeinde formell aufgenommen zu sein, und umgekehrt.� 
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förklara hur människor ändå förstår varandra och varför människor ibland 
missförstår varandra. I en jämförande kunskapsteoretisk undersökning kan 
sambandet och växelspelet mellan de passiva och aktiva länkarna i de olika 
tankestilarna undersökas och historiskt och socialt betingade förändringar 
belysas så att det som eventuellt är gemensamt i tankestilarna blottläggs och en 
förståelse även mellan helt främmande tankestilar möjliggörs. Viktiga sociala 
företeelser som nyfikenhet, propaganda, auktoritet, efterapning, konkurrens och 
intellektuellt samarbete kan undersökas liksom sammansättning av 
gemenskaper, orsaker till deras tillslutenhet och orsaker till revolutioner inom 
vetenskapen liksom olika primitiva folkslags tankestilar och schizofrena 
individers tänkande.1 Den jämförande kunskapsteorin kan vidare motverka 
fanatismen som enligt Fleck är mänsklighetens fiende nummer ett.2

Vetenskapsmannen, som ofta är individualist, vill emellertid inte alltid se det 
gemensamma i tankestilen, vilket är upphovet till den eviga striden mellan 
materialism och idealism, mellan apriorism och empirism, till omöjligheten att 
överföra föreställningar från andra främmande kulturer eller att förstå tidigare 
epoker. Av samma ursprung är enligt Fleck legenderna om den hemlighetsfulla 
intuitionen och flykten in i metafysik eller mystik.3

Det är trots olikheterna ändå möjligt att byta tankestil, vilket ibland kan ske 
genom något som liknar ett �gestaltbyte�. Detta sker inom de enskilda indivi-
derna och ter sig ofta som vändpunkter i kunskapsutvecklingen och kan då upp-
levas av hela tankekollektivet gemensamt och ofta omedelbart. Ett sådant 
gestaltbyte är emellertid alltid föregånget av en mer eller mindre lång period av 
riktad förberedelse, tankens stilisering. En oförenlighet mellan tankestilar är där-
för inte absolut utan föränderlig med tiden. Smidigheten i tankestilen är garante-
rad av dess holistiska och dynamiska utformning som hela tiden motverkar sin 
egen inneboende tröghetstendens genom det ständigt pågående tankeutbytet i 
den inre och yttre tankevandringen. 

Den inre cirkeln kan helt prägla tankestilen samt vara tydligt avgränsad från 
tankeinnehållet i de yttre cirklarna, vilket är fallet inom kyrkan där prästerskapet 
                                          
1 Fleck samarbetade nära med Jakób Frostig, en ledande polsk psykiater från Lwów, som 
1929 publicerade en tyskspråkig studie �Das schizophrene Denken: Phänomenologische 
Studien zum Problem der widersinnigen Sätze� och som ansåg att språkliga satser var 
kollektivt grundade och att kunskapen var relativ till ett kollektivt vetande. Se Thomas 
Schnelle, Ludwik Fleck � Leben und Denken, s. 45 och 73-74. 
2 ET, s. 173 : �Als vergleichende Wissenschaft wird sie dem Fanatismus, jenem Feind der 
Menscheit Nr. 1, entgegenwirken.� 
3 ET, s. 173: �Daher rühren die Legenden von der geheimnisvollen Intuition und die Flucht in 
Metaphysik oder Mystik.� 
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utgör den inre cirkeln med en klart auktoritativ ställning gentemot kyrkans lek-
män och allmänheten i den yttre cirkeln. I naturvetenskapen finns enligt Fleck 
ett annat förhållande av mer demokratisk natur som gör att exoterisk kunskap 
kan nå in till och påverka den esoteriska cirkelns kunskap. Tillgängligheten till 
den inre cirkelns tankeinnehåll är i princip reglerad genom intagningsregler och 
beroende av inlärning, praktisk övning och inskolning, dvs. samma ordning som 
kännetecknar all kunskaps inhämtande. 

Fleck framhåller vidare att den exoteriska kunskapen, ofta i form av en 
världsåskådning, genomsyrar individerna i hela tankekollektivet och att den på 
så sätt kan nå in i och påverka den inre cirkeln där det huvudsakliga arbetet i 
kunskapsutvecklingen sker. Den inre cirkeln meddelar sig med omgivningen 
genom vetenskapliga tidskrifter, läroböcker och populärvetenskapliga skrifter. 
Alla dessa kan nå den yttre kretsen i tankekollektivet men också lekmännen 
utanför kollektivet. Det finns således en ström av information från tankekollek-
tivet till omgivningen men också en rörelse i motsatt riktning. Den information 
som når omgivningen är ofta annorlunda utformad än den som stannar inom 
kollektivet genom att vara förenklad och ha karaktären av en slutlig, fastställd 
sanning. I de rent interna relationerna är uttrycken formulerade på ett annat sätt, 
de är personliga och präglade av en tillit mellan individerna, framför allt till spe-
cialisterna i den inre cirkeln. 

Fleck ger som exempel på hur olika utformningen av informationen inom 
och mellan tankestilar kan te sig genom att beskriva hur ett utlåtande från en 
bakteriolog över ett undersökningsresultat kan utformas när det är ställt till en 
annan bakteriolog (inre cirkeln i samma tankestil), till den inremitterande läka-
ren (yttre cirkeln i samma tankestil) och till den undersökta patienten (lekman-
nen utanför tankestilen). Det första meddelandet är en detaljerad beskrivning av 
undersökningsfyndets alla aspekter, det andra en kortfattad beskrivning av 
undersökningsresultatet och en slutsats om fyndets art och det tredje ett kort 
meddelande om sjukdomens namn, t.ex. �barnet har difteri�.1

Fleck har vidare påvisat betydelsen av samhällets inverkan på tankestilen 
och hur forskningen kan påverkas externt. Han frånkänner tankestilen en absolut 
inre integritet till skillnad från Kuhns internaliserade pardigmbegrepp, som inte 
kan påverkas av yttre betingelser. Fleck beskriver hur Wassermann ursprungli-
gen började sin vetenskapliga karriär med undersökningar av tuberkelbacillen 
och hur han av samhället i stället dirigerades att tillsammans med andra forskare 
och med hjälp av olika statliga tjänstemän ägna sig åt bekämpning av syfilis-

1 EE, s. 150-52: �Es wurde Diphterie bei ihrem Kinde festgestellt.� 
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sjukdomen. Skälet till detta kunde knappast ha varit att syfilis ur samhällets syn-
punkt var den allvarligare sjukdomen, utan i stället att fransmännen hunnit 
längre inom den experimentalbiologiska syfilisforskningen och att detta därför 
kom att bli en prestigesak mellan Tyskland och Frankrike.1

Tankestilen består således dels av en bestämd hållning, ett stämningsläge 
eller anda, som råder i ett tankekollektiv, dels av dess möjliga verkställighet, 
dvs. dess dispositionella karaktär. Den kännetecknas av gemensamma egenska-
per hos problemen liksom av de omdömen som är ostridiga och de metoder som 
kommer till användning. Tankestilen är således en relation mellan individer som 
kan vara tillfälligt eller bli bestående. Den har två sidor som hänger samman och 
som Fleck betecknar som beredskap för selektiv förnimmelse och ett handlande 
som uttryck för denna beredskap.2 Beredskapen för handling är en riktadhet som 
metaforiskt kan betraktas som en vektor.3 Den kan också definieras som en 
stilriktad varseblivning och en motsvarande tankemässig och saklig bearbetning 
av det varseblivna med en beredskap för handling (inkluderande verbal aktivitet, 
dvs. ett språk).4 Tankestilen skapar sina egna uttryck beroende på de sociala och 
kollektiva motiv som formar tankestilen och hur de utformas i handling, t.ex. i 
kriget, i konsten, i religionen och i den vetenskapliga verksamheten, mm. 

Till tankestilen hör också särskilda uttryckssätt, t.ex. en teknisk nomenklatur 
eller en litterär stil. Fackuttrycken uttrycker mer än sitt logiska och sakliga inne-
håll och äger en sakramental kraft som är betingad av tankestilen. Även ord-
vändningar eller sakliga beteckningar kan besitta en sådan nästan sakral mening. 
Om de ersätts med andra uttryck, som bryter mot stilen, kan uttalandet te sig 
som en satir eller parodi. �Ersätt i en klassisk saga ordet �konung� med ordet 
�ärftlig president� och sagan förvandlas till en parodi och dess specifika stäm-
ning blir förstörd� (min översättning).5 Varje formulerad tanke är präglad dels 
av tankestilen som sådan, dels av den avsikt och det mål som uttrycks i tanke-
                                          
1 EE, s. 90: �Das Entstehen der Wassermann-Reaktion ist also schon vom Anfang nicht etwa 
durch rein wissenschaftliche Momente bedingt. Soziales Motiv: Völkerwettkampf auf einem 
Gebiete, das auch Laien als sehr wichtig ansehen, eine Art von vox populi durch den Mund 
eines Ministerialbeamten ausgesprochen � stand an ihrer Wiege.� 
2 EE, s. 130: �Eine Stimmung hat zwei eng zusammanhängende Seiten: sie ist Bereitschaft für 
selektives Empfinden und für entsprechend gerichtetes Handeln.� 
3 ET, s. 92: �Jeder formulierte Gedanke, zum tatsächlichen Gebrauch bestimmt, trägt also ein 
Herstellerzeichen und eine Bestimmungsadresse, eine formulierter Gedanke, eine Aussage, ist 
also eine gerichtete vektorielle Grösse.� 
4 EE, s. 130: �Wir können also Denkstil als gerichtetes Wahrnehmen, mit entsprechendem 
gedanklichen und sachlichen Verarbeiten des Wahrgenommenen, definieren.� 
5 ET, s. 110-111. 
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stilens beredskap för handling, vilket i sista hand är betingat av adressaten som 
den är riktad till. Karakteristiskt är vidare det tvång tankestilen utövar över sina 
medlemmar. Tvånget, tillitens baksida, är störst i tankestilar med en auktoritär 
utformning, t.ex. olika religioner, och minst i demokratiskt utformade tankestilar 
som, enligt Fleck, kännetecknar naturvetenskaperna. 

Fleck förnekar att kunskapen är objektiv i den vanliga betydelsen av 
objektiv som motsats till subjektiv, dvs. som ett från människan fristående och 
oföränderligt tillstånd eller ting. Han förnekar vidare att den skulle byggas upp 
genom en fortlöpande anhopning av kunskap som aldrig förändras och hävdar i 
stället att såväl kunskapsakten som sådan som kunskapens innehåll är 
dynamiska och föränderliga och orsakade av de förändringar som uppstår i det 
ständigt pågående tankeutbytet inom och mellan olika tankestilar. Kunskapens 
tillväxt sker således varken rent kumulativt eller diskontinuerligt, utan i en 
fortlöpande dynamisk omvandlingsprocess av tankestilen och dess innehåll. 
Intellektuellt arbete är inte bara ett kollektivt arbete i betydelsen av ett additivt 
grupparbete betingat av de enskilda arbetarna och den sociala omgivningen utan 
något mer, nämligen ett arbete som i likhet med körsången är ett kollektivt 
framträdande av en kör eller som en symfoni spelad av en symfoniorkester, där 
resultatet inte bara är en summering av de olika instrumentalisternas solistiska 
prestationer, utan framträder som en musikalisk helhet, ett körverk eller en 
symfoni.1 Den kan därför inte vara förbehållen individen utan finns samlad i 
tankestilen hos ett tankekollektiv. Tankegångarna påminner mycket om 
gestaltpsykologins åsikter som kan sammanfattas som att �all andlig verksamhet 
är i sin utveckling och i sina resultat gestaltad och helhetsbetonad�.2

Bäraren av en tankestil är tankekollektivet som utgöres av en grupp indivi-
der. Det kan omfatta från två människor till en hel nation som alla delar ett 
gemensamt tankemönster. Inom Flecks tankekollektiv finns ingen plats för indi-
viduella, geniala insatser, eftersom tankestilen dominerar de enskilda individer-
nas tänkande och handlande. En följd av dynamiken i tankekollektivet är t.ex. att 
det vid en närmare undersökning alltid visar sig att det är flera individer som gör 
en upptäckt eller utformar och genomför ett experiment och att den enskilda 
individen aldrig ensam står för ett resultat av en vetenskaplig undersökning. 
Denna präglas alltid av tankar och uppslag, som direkt eller indirekt når forska-
ren från olika delar av tankekollektivet. Fleck går så långt i sina påståenden att 
han anser att den enskilde vetenskapsmannen inte har någon större betydelse för 

1 ET,s. 81: � Das Denken ist eine kollektive Tätigkeit wie der Chorgesang � .� 
2 Nyman, Nya vägar inom psykologin, s. 62. 
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en vetenskapsgrens forskningsresultat, utan att detta är helt beroende av den för-
härskande tankestilen. En ny observation är således inte ett faktum förrän obser-
vationen är införlivad med tankestilen. 

Tankekollektivet kan vara en tillfällig företeelse men också existera under 
lång tid och få en fast organisation. Oavsett hur tankekollektivet i övrigt är orga-
niserat, finns det i varje tankekollektiv gemensamma kännetecknande strukturer 
som består av en inre cirkel av fackmän eller specialister och en yttre cirkel av 
lekmän eller amatörer som i stort delar kollektivets föreställningar men som 
också kan vara delaktiga i andra tankekollektiv. I kollektivet kan flera sådana 
cirklar finnas som dels korsar och täcker varandra, dels bildar en hierarkisk ord-
ning. De exoteriska (yttre) cirklarna har ingen direkt tillgång till den centrala 
tankebyggnaden utan kontakten förmedlas via den esoteriska (inre) cirkeln. De 
flesta medlemmarna i ett tankekollektiv måste således hysa förtroende (tillit) för 
och förlita sig på de invigda i den inre cirkeln. Dessa är emellertid inte helt 
självständiga och opåverkbara utan är i sin tur, liksom medlemmarna i den yttre 
cirkeln, beroende av den allmänna meningen och av vardagens sunda förnuft. 
Verkan av dessa sociala krafter är en förstärkning och avindividualisering av 
varje tanke i kollektivet som därigenom får karaktären av en överindividuell 
tanke.1 Även andra krafter inom kollektivet, t.ex. konkurrensen mellan elit och 
massa, påverkar tankestilens utformning. I kollektiv där massan har en starkare 
ställning än eliten, t.ex. i naturvetenskaperna, dominerar en demokratisk ordning 
med öppna gränser och ett ideal som ligger i framtiden. Fleck anför som exem-
pel på detta naturvetenskapen. I andra kollektiv där eliten dominerar över mas-
san, t.ex. religiösa samfund, blomstrar ceremonier och dogmatik. Dessa är kon-
servativa, mer eller mindre slutna gemenskaper och har sitt ideal i det förflutna.2

Tankekollektiven är inte begränsade till sociala klasser eller yrkesgrupper 
utan finns på olika nivåer i samhället och är i princip mer funktionella än sub-
stantiella företeelser. Ett tankekollektiv kan bestå av vetenskapsmän inom ett 
speciellt område, medlemmar i en kyrka, soldater i en armé, medborgare i en 
nation eller av en liten grupp människor med gemensamma värderingar eller 
gemensam yrkesinriktning. Tankekollektivet kan också bestå av en samling 
människor som från olika utgångspunkter och i olika befattningar under en 
längre eller kortare tid är sysselsatta med samma forskningsprojekt eller har 
                                          
1 ET, s. 113: �Daher kommt es, daß jede Bewegung eines Gedankens innerhalb des Kollektivs 
ihn � ipso sociologico facto � steigert und ent-individualisiert, ähnlich wie ihm sein Kreisen 
zwischen Kollektiven verändert und umgestaltet.� 
2 ET, s. 114-15. 
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samma arbetsuppgifter. Fleck beskriver hur ett stort antal medarbetare från 
forskningsassistenter och laboratoriebiträden till forskare med bakteriologisk 
och annan klinisk utbildning gemensamt och med olika bidrag deltog i utarbe-
tandet av Wassermannreaktionen.1 Tankekollektiv och yrkesgrupp täcker såle-
des inte varandra helt och inte heller är gamla tiders skråväsen en heltäckande 
modell för vad Fleck menar med ett tankekollektiv. 

Tankekollektivet är en del av samhället, och samhället har som sådant därför 
också en inverkan på tankekollektivet genom kontakter både från allmänheten 
till tankekollektivets medlemmar i de olika cirklarna och från dessa tillbaka till 
allmänheten. Inflytande utifrån kan vara starkt och yttre påverkan kan omdiri-
gera forskningens inriktning, framför allt inom tankekollektiv med demokratisk 
framtoning till vilka, enligt Fleck, naturvetenskaperna hör. Extern påverkan är 
således av stor betydelse, vilket Fleck påpekar när han beskriver hur insatserna 
för att möjligöra en diagnostik av sjukdomen syfilis av sociala och politiska 
hänsyn prioriterades av myndigheterna framför undersökningar av andra sjuk-
domars, framför allt tuberkulossjukdomens, orsaker.2

Andra tankekollektiv med mer auktoritär prägel, t.ex. religiösa samfund, är 
mindre mottagliga för yttre påverkan. Det sunda förnuftet, som är gemensamt 
för vardagsmänniskans tankekollektiv, kan betraktas som tillhörigt medlem-
marna inte bara i de flesta tankekollektivs yttre cirklar utan delas även av de inre 
cirklarnas medlemmar, också i de mest specialiserade tankekollektiven. Ett tan-
kekollektiv är ofta väl avgränsat från sin omgivning genom gemensamma såväl 
yttre som inre företeelser, t.ex. regler för medlemskap, symboler, talesätt, mm. 
Ofta finns ett väl organiserat samarbete i kollektivet, som omfattar olika former 
av lagarbete, ömsesidigt idéutbyte i form av diskussioner, interna konferenser, 
osv. Det finns vidare en viss hierarkisk ordning, gruppbildningar, vetenskapliga 
kongresser, periodiska tidskrifter, möjligheter till utbytesverksamhet och fort-
bildning. Ett välorganiserat kollektiv är därför bärare av ett vetande som över-
stiger de enskilda individernas vetande.3

Ofta finns inom kollektivet ett gemensamt språk, en gemensam teknik och 
metodik och en stark samhörighetskänsla. Ju mer avgränsat innehållet i en tan-
kegemenskap är, desto starkare blir bundenheten till kollektivet. Bundenheten 

1 Se EE, kapitel 3, s. 71-108. 
2 EE, s. 24-25. 
3 ET, s. 112: �Ohne eine solche Rollen- und Arbeitsteilung wäre ein Zusammenleben im 
Kollektiv nicht möglich. Erst diese Teilung bewirkt, daß das Kollektiv nicht die einfache 
Summe der Individuen ist, dass der Gedankenkreislauf in ihm schöpferische Fähigkeiten 
annimmt, deren Ergebnis nicht individuelles, sondern eben kollektives Werk ist.� 
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kan i vissa fall nå över nationsgränser, klassgränser och åldersgränser. Fleck 
använder som exempel på den allmänna struktur som kännetecknar tankekollek-
tivet den tankegemenskap som behärskar modets värld. Den yttre cirkeln är 
starkt uppbundet till modet utan att ha någon direkt kontakt med den styrande 
inre kretsen. För den inre kretsen är tvånget att följa modets nycker svagare och 
de kan tillåta sig avvikelser som först senare, genom det intrakollektiva krets-
loppet, blir tvångsmässigt utformade. Även den inre kretsen är emellertid 
tvungen att följa vissa tvångsvisa (passiva) kopplingar så att exempelvis en klä-
dedräkt i empirestil inte kan förses med delar i en stil hämtad från barocken.1

Tankevandringen är inte den enda möjligheten till kommunikation inom och 
mellan olika tankekollektiv. Fleck beskriver således även andra mer formalise-
rade tankeflöden i form av vetenskapliga uppsatser, seminarier, textsamman-
ställningar i läroböcker och inte minst utformningen av populärvetenskapliga 
skrifter. Han visar hur den inre cirkeln i tankestilen kommunicerar med omgiv-
ningen via vetenskapliga tidskrifter, en form av kunskap som Fleck kallar tid-
skriftsvetenskap (�Zeitschriftwissenschaft�), som präglas av det tillfälliga och 
personliga och som representerar det som vi kallar forskningsfronten. En kritisk 
sammanfattning av kunskapen i ett ordnat system karaktäriserar den andra for-
men av specialistkunskap som återfinns i handböcker. Handboksvetenskapen
(�Wademecumwissenschaft�) är inte enbart en summation av kunskapsfronten, 
utan representerar också tankekollektivets samlade kunskap som en mosaik av 
olikformade stenar formad av det intrakollektiva tankekretsloppets urval och 
sammanställning och utstakar dessutom linjerna för den framtida forskningen.2

En tredje form av kunskapsförmedling, läroboksvetenskap (�Lehrbuchwis-
senschaft�), är avsedd för inskolning av den blivande forskaren i det aktuella 
vetenskapliga ämnesområdet enligt särskilda pedagogiska metoder. Den fjärde 
formen utgörs av populärvetenskapen som kännetecknas av förenkling, åskåd-
lighet och ett apodiktiskt framställningssätt: �Säkerhet, enkelhet och åskådlighet 
uppstår först i populärvetenskapen� (min översättning).3 I populärvetenskapen 
får kunskapen således en säker och förenklad karaktär. I tidskriftsvetenskapen, 
som är ett uttrycksmedel för det intrakollektiva samarbetet, presenteras forsk-
                                          
1 EE, s. 142: �zu einer Empire-Taille dürfen z.B. keine Barockärmel getragen werden oder 
ähnliches mehr.� 
2 EE, s. 158: �Ein Handbuch ensteht aus den einzelnen Arbeiten wie ein Mosaik aus vielen 
farbigen Steinchen: durch Auswahl und geordnete Zusammanstellung. Der Plan, dem gemäß 
die Auswahl und Zusammenstellung geschieht, bildet dann die Richtungslinien spätere 
Forschung.�
3 EE., s. 152: �Gewißheit, Einfachheit, Anschaulichkeit entstehen erst im populären Wissen.�
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ningsfronten och i handboksvetenskapen finns den av tankekollektivets inre cir-
kel accepterade kunskapen samlad som riktlinjer för den fortsatta forskningen. 

Fleck förnekar inte individens betydelse för kunskapsakten, bara förekoms-
ten av en objektiv kunskap i betydelsen av en absolut sann och oföränderlig 
kunskap. Historiskt belagda betydelsefulla individuella insatser inom vetenska-
pen får sin förklaring genom en tillfällig brist på medarbetare. Insatsen blir bara 
bestående om den inträffar under gynnsamma sociala omständigheter.1 Fleck 
nämner som exempel att Vesalius insats som nyskapare av den humana anato-
min sannolikt inte hade kunnat bli bestående om Vesalius hade levt under de 
mindre gynnsamma förhållandena som rådde under tidigare århundraden eller 
omvänt, hur Leonardo da Vincis geniala idéer inte kunde omsättas i sin tids 
vetenskap.2

Fleck liknar individens del i kunskapsutvecklingen vid de enskilda fot-
bollspelarnas insatser under en fotbollsmatch, tankekollektivet med fotbollslaget 
och kunskapen med spelets förlopp.3 Man kan inte utan att ge upp spelets me-
ning beskriva matchen genom att undersöka och beskriva de enskilda sparkarna 
på bollen. En fotbollsmatch är en kollektiv företeelse, men den enskilda sparken 
på bollen är det inte.

2.4. KUNSKAPENS FÖRÄNDERLIGHET

2.4.1. Tankarnas kretslopp: tankevandringen 

Det andra grundläggande fenomenet i kunskapsteorin är idén om tankevand-
ringen, dvs. tankarnas kretslopp inom tankestilen, det intrakollektiva tankeutby-
tet eller den inre tankevandringen och tankeutbytet mellan olika tankekollektiv, 
det interkollektiva tankeutbytet eller den yttre tankevandringen som båda alltid 
är förbundna med förändringar i tänkandet.4 Kunskapens fortlöpande omform-

1 EE, s. 61: �Freilich verzeichnet die Geschichte der Wissenschaft auch selbständige, 
sozusagen persönliche Heldentaten. Doch ihre Selbständigkeit liegt nur im Fehlen an 
Mitarbeitern und Helfern, eventuell an Beispielgebern, also im originellen und selbständigen 
Konzentrieren geschichtlicher und zeitgenössischer Kollektiveinflüsse.� 
2 EE, s. 61-2. 
3 EE, s. 62: �Das Individuum ist dem einzelnen Fußballspieler vergleichbar, das 
Denkkollektiv der auf Zusammenarbeit eingedrillten Fußballmannschaft, das Erkennen dem 
Spielverlauf. Vermag und darf man diesen Verlauf nur vom Standpunkte einzelner Fußstösse 
aus untersuchen? Man verlöre allen Sinn des Spieles!� 
4 ET, s. 92: �Das zweite grundläggande Phänomen der Wissenschaft über das Erkennen ist die 
Tatsache, daß der Kreislauf eines Gedankens grundsätzlich immer mit dessen Umgestaltung 
verbunden ist.�
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ning i form av förstärkning och stilisering sker genom dynamiken i tankarnas 
inre kretslopp och består i ett ständigt pågående ömsesidigt utbyte av tankar var-
vid tankarna förstärks, förändras och stiliseras, dvs. anpassas till tankekollekti-
vets tankestil varigenom tänkandet och därmed kunskapen fortlöpande omfor-
mas och förändras. Härvid kan nya åsikter och idéer framkomma utan att dessa 
har initierats av någon av deltagarna explicit. Fleck använder för skeendet lik-
nelsen om den berömda kniven som under loppet av årtionden ibland fick skaf-
tet, ibland klingan utbytt, men hela tiden betraktades som samma kniv trots att 
ingenting av den ursprungliga kniven fanns kvar. På liknande sätt förändras tan-
kestilen i det inre tankekretsloppet genom att nya tankar införlivas som inte har 
ett individuellt utan ett socialt ursprung, så att till slut ingenting av de ursprung-
liga tankarna finns kvar.1

Den gemensamma strukturen i tankestilen för med sig att den inre tanke-
vandringen, utan avsikt på innehåll eller logiska samband, förstärker tankebygg-
naden. När en tankestil väl utformas får den därför under utvecklingen ökande 
drag av envishet och tröghet gent emot nya idéer och begrepp. Trög-
hetstendensen är inte enbart passiv utan är också ett aktivt förhållningssätt som 
innehåller flera moment.2 Motsägelser är otänkbara; det som inte passar in i 
bilden förblir osett, förtigs eller förklaras vara motsägelsefritt; saker och ting 
beskrivs så som de är enligt den förhärskande tankestilen, dvs. denna realiseras 
trots alla motsägelser. Den mest aktiva graden av tröghetstendens finner man i 
den skapande fantasin, det så att säga magiska förtingligandet av idéerna,3 som 
tar sig uttryck i t.ex. forskarens önskedrömmar. 

Ett uttryck för detta är bl.a. vetenskapliga avbildningar, t.ex. anatomiska 
illustrationer, som enligt Fleck kan karakteriseras som en form av ideogram.4

Bidens stora betydelse inom den medicinska vetenskapen får sin förklaring i att 
den återger det tvång som den rådande tankestilen utövar på tankekollektivet. 
Bilden får härigenom ett drag av objektivitet, som är fastlagd i kollektivets tan-
kemönster och som befäster detta men som i sin tur också kan skapa nya associ-
                                          
1 ET, s. 96: �Wie in jenem legendären Messer, an dem im Laufe der Jahrhunderte einmal der 
Griff, einmal die Klinge ausgewechselt wurden und trotzdem weiterhin als �dasselbe� gilt, 
obwohl nichts mehr an ihn unverändert geblieben ist � Ähnlich verändern Gedankengebilde 
im sozialen Kreislauf ihre Bestandteile und nehmen neuen Inhalt an, der nicht durch ein 
Individuum erzeugt wurde, sondern sinen Ursprung a motu sociali hat.�
2 EE, s. 40: �Nicht um bloße Trägheit handelt es sich oder Vorsicht vor Neuerungen, sondern 
um eine aktive Vorgehensweise � . � 
3 EE, s. 46. 
4 EE, s. 183: �Wir haben Ideogramme vor uns, d. h. graphische Darstellungen gewisser Ideen, 
gewissen Sinnes, einer Art des Begreifens.� 
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ationer. Inom den medicinska diagnostiska radiologin finns många företeelser 
representerade i röntgenbilden som när de väl är accepterade i kollektivet som 
fakta inte så lätt låter sig avfärdas. Fleck kallar detta passiv kunskap, vilket 
motsvarar de passiva kopplingarna i nätverket eller mönstret i tankestilen. 

Tankestilen förändras alltså genom tankeutbyte dels inom den inre cirkeln 
och dels mellan de yttre och inre cirklarna i tankekollektivet. Fleck betecknar 
hela detta skeende med det målande uttrycket tanketrafik. Varje tanke i tanke-
stilen deltar i den inre tankevandringen och utsätts därvid för en ömsesidig 
påverkan med fortskridande förstärkningar och omformningar som följd. I pro-
cessen kan aktiva länkar omvandlas till passiva och vice versa. Det intrakollek-
tiva tankeutbytet kan ske som popularisering riktad till kollektivets lekmän, som 
information mellan likvärdiga medlemmar eller som legitimering, dvs. stilise-
ring för att uppnå en formulering som är giltig för hela kollektivet.1

Det intrakollektiva tankeutbytet leder framför allt till en socialt betingad 
förtätning av nätverket i tankestilen, ett begrepp som Fleck hämtat från 
Jerusalem (�soziale Verdichtung�).2 Den ömsesidiga förstärkningen (förtät-
ningen) är ett socialpsykologiskt fenomen som Jerusalem ursprungligen använde 
för att beteckna uppkomsten hos primitiva folk av en fast tro på demoner och 
andar men som också förklarar tron på fantasins realiteter. En sådan förstärkning 
eller förtätning återfinns inte bara hos primitiva folk utan förklarar också stabi-
liteten i drömupplevelser liksom visioner hos religionsgrundare. Även inom 
vetenskapen är ömsesidig förstärkning i form av en vetenskaplig konsensus 
verksam som kan förklara det vetenskapshistoriska faktum att det finns en kon-
tinuitet i vetenskapen och en konservatism i form av det motstånd som nya tan-
keriktningar ofta möter.3 Den förstärkning som uppkommer förklaras av rela-
tionen mellan specialisten i den inre cirkeln och lekmannen i den yttre cirkeln. 
Relationen liknar den mellan elit och massa eller mellan lärare och elev. Den 
består åt ena hållet av ett orubbligt förtroende för specialisten som får sina tan-
kar förstärkta av lekmannens tillit som i sin tur ser specialistens uttalanden som 
uppenbarelser. Detta återverkar på specialisten som uppfattar signalerna från 
periferin som en bekräftelse från ovan, en �vox dei�.4 På så sätt förstärks och 
befästs tankarna av sig själva hos såväl lekmän som specialister. Praktiskt taget 
varje form av tankevandring åtföljs av såväl stilisering (förstärkning) som 

1 ET, s. 92-93. 
2 EE, s. 53, not 21: ��Verdichtung� wie Jerusalem sie nennt.� Se Jerusalem: �Die 
soziologische Bedingtheit,� s. 183, 188 och 191 och �Soziologie des Erkennens�, s. 239. 
3 Jerusalem, �Die soziologische Bedingtheit�, s. 191-92. 
4 ET, s. 172. 
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omstilisering (förändring).1 Varje ny knutpunkt i nätverket, dvs. varje nytt 
faktum som uppstår, påverkar hela strukturen i tankestilen. Ju fler knutpunkter, 
desto tätare och fastare struktur; desto fler såväl aktiva som passiva länkar, desto 
trögrörligare system. Detta motverkas av en utsållningsprocess som hela tiden 
sker i det inre tankeutbytet där äldre knutpunkter, dvs. fakta, förändras eller 
upplöses och begreppens innehåll eller mening förändras, varvid nya aktiva och 
passiva länkar kan tillkomma, övergå i varandra och bilda nya fakta. 

Fleck beskriver en ny viktig epistemologisk faktor, nämligen förtroendet, 
tilliten eller tilltron som alltmer har kommit i förgrunden som ett begrepp inom 
kunskapsteorin. Shapin framhåller att tillit (�trust�) är en väsentlig faktor i all 
kunskapsteori som bland annat skulle kunna ersätta �kravet på absolut säkerhet� 
eller legitimering av kunskapen.2 Kalman har i ett arbete från 1999 hävdat att 
vid sidan av de två klassiska epistemologiska kategorierna iakttagelse och tän-
kande, bör kunskapen kompletteras med en tredje kategori, nämligen existentiell 
(mänsklig) tillit.3 Utan tilltro till tidigare kunskaper och erfarenheter skulle 
framsteg i kunskapen inte vara möjliga. Kunskap har tidigare alltid definierats 
som episteme, dvs. som sann och oföränderlig kunskap. Endast det som har vi-
sats vara sant kan enligt den traditionella och klassiska filosofin vara kunskap. 
Det som betecknas som kunskap måste därför kunna bekräftas, vilket kan ske 
genom empirisk prövning och är då baserad på sinnesförnimmelser som visats 
vara sanna eller på teoretiska överväganden som är deduktivt härledda och legi-
timerade. Teorier är emellertid alltid hypotetiska och tilltro till dessa är en annan 
mer omfattande form av kunskap (doxa) som varken är absolut sann eller oför-
änderlig. Även falsk kunskap är ur denna aspekt kunskap. 

Enligt Fleck är det ett misstag att tro att all kunskap härstammar från direkta 
iakttagelser. Nästan all kunskap är historiskt och socialt betingad och består i 
erfarenheter och teorier som återfinns i läroböcker, meddelas i undervisningen 
vid skolor och universitet, återberättas som traditioner eller inhämtas vid teore-
tisk och praktisk utbildning. Endast en mycket liten del av kunskapen har för-
värvats genom direkta upplevelser. Allt har emellertid någonstans tidigare i för-
                                          
1 ET, s. 95-96: �praktisch jeder Gedankenkreislauf sowohl mit einer Stilisierung 
(Verstärkung) wie auch mit einer umstilisierung (Veränderung) verbunden ist.� 
2 Shapin, A Social History of Truth, speciellt kapitel 1: �The great Civility: Trust, Truth, and 
Moral Order.� 
3 Kalman, The Structure of Knowing, s. 185: �The two classical epistemological categories of 
observation and thinking, as psycho-physical faculties, should be supplemented by at least a 
third, namely existential trust.� 
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loppet en empirisk bakgrund eller en verklighetsförankring1 men för att finna 
denna måste man följa kunskapen bakåt i tiden. Ursprunget kan endast avslöjas i 
en jämförande epistemologisk undersökning med användning av utvecklingslä-
rans principer. Enligt den evolutionära kunskapsteorin, så som den utformats av 
Vollmer2, Campbell3 och Popper4, kan kunskapens ursprung återfinns i 
fylogenesen som relationen mellan sinnesförnimmelser (retning av sinnesorgan) 
och organismens reaktion (i form av �rörelse�), dvs. som en beredskap för någon 
form av aktivitet som utlöses av en sinnesförnimmelse (på detta stadium en 
taktil retning). När en minnesfunktion lagras ovanpå detta skapas förutsätt-
ningarna för kunskap. Fleck säger om kunskapens början att den inte exakt kan 
fastställas varken i ontogenesen eller fylogenesen, dvs. i individens eller artens 
utveckling.5 I sin beskrivning av kunskapens början för han emellertid samma 
resonemang som Vollmer och Campbell. Både kunskapens ursprung och dess 
innehåll finns således som en kroppslig funktion i subjektet och inte som ett 
självständigt objektivt ting utanför subjektet, som Popper hävdar (Poppers 3:e 
värld).6 Möjligen kan enligt Popper dess ursprung karaktäriseras som en
�medfödd förväntan�. Verklighetsanknytningen (det objektiva) är det som orga-
nismen erfar när den får kontakt med omgivningen (uppfyllandet av Poppers 
medfödda förväntan) och som den senare under utvecklingens gång med hjälp 
av minnet kan teoretisera om, dvs. undersöka i en riktad verksamhet och som 
utgör vår kunskap. 

Varken den konventionella uppdelningen av kunskapen i en subjektiv och en 
objektiv komponent eller Poppers förläggning av en objektiv, vetenskaplig kun-
skap till en tredje värld, skapad av människan liksom spindeln skapar sitt nät,7 är 
en trolig tes enligt Fleck. Kunskapen är tredelad på en epistemologisk nivå och 
motsvarar inte Poppers ontologiska uppdelning av verkligheten i tre världar. Det 
är emellertid inte kunskapen som sådan som är tredelad utan främst förut-
sättningarna för kunskapen. Kunskapen är inte en relation mellan ett passivt 
mottagande subjekt och ett aktivt handlande objekt utan består av relationen 
mellan tre komponenter, det kunskapsinhämtande subjektet, föremålet (objektet) 

1 ET, s. 84: �� dieser Weg letzten Endes seinen Anfang in irgendjemandes empirischen 
Erfahrungen nahm � .� 
2 Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie.
3 Campbell, Evolutionary Epistemology.
4 Popper, Objective Knowledge.
5 ET, s. 47. 
6 Popper, Objective Knowledge, kapitel 3. 
7 Ibid., s. 112. 
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för kunskapsprocessen och det kollektiva tänkandet (tankemaskineriet) som är 
den tredje förmedlande länken mellan subjekt och objekt. Den förmedlande län-
ken är en dynamisk process hos tankekollektivet som omarbetar och förändrar 
tänkandet och dess innehåll, kunskapen. Kunskapen är således enligt Fleck inte 
oföränderlig för alla tider och alla platser och inte förvisad till en 3:e värld, utan 
alltid närvarande i det mänskliga kollektivet och föränderlig vilket betyder att 
den också är förgänglig. 

Eftersom både fakta och teorier omformas i tankemaskineriet och är teoribe-
roende och därigenom förtolkade, kan framsteg i kunskapen inte bygga på en 
säker grund, vilket både Popper, Fleck och Kuhn konstaterar. Kravet på kunska-
pens absoluta visshet leder till att olika teorier inte längre kan reduceras till var-
andra genom logiska slutningar och att ett val mellan dem enligt Kuhn måste 
baseras på icke-rationella grunder om inte kravet på visshet kan ersättas av en 
annan epistemologisk princip. En sådan princip kan utgöras av 
trosföreställningar parade med tillit, som medger att individen kan följa sin 
övertygelse även om den inte är baserad på absolut visshet, utan i stället på tillit. 

Tillit har olika sidor: (i) om tillit inte finns och om varje grundförutsättning 
för ett experiment och de teorier som ligger bakom, alltid och vid varje tillfälle, 
måste verifieras för att bekräfta dess visshet, skulle allt experimentellt arbete 
ständigt möta hinder eller omöjliggöras. Tillit kännetecknar också, enligt Fleck, 
(ii) relationerna inom ett tankekollektiv där den yttre cirkelns medlemmar måste 
hysa tillit till den inre cirkelns medlemmar. Tillit är inte ett absolut begrepp utan 
liksom fakta och sanning relaterad till sin omgivning, dvs. i Flecks terminologi, 
tankestilen. Begreppet tillit har också, (iii) en pragmatisk aspekt som kan 
exemplifieras med Flecks begrepp användbarhet (�Brauchbarkeit�), dvs. det 
man hyser tillit till understöds av dess användbarhet och tillämplighet 
(adekvans). Man kan hysa tillit till Wassermannreaktionen eftersom den har 
visat sig användbar i praktiskt kliniskt arbete och adekvat för diagnosen syfilis. 
Man kan hysa tillit till Newtons mekanik eftersom den, trots att en ny avvikande 
teori finns, är en god approximation till den nya teorin och fortfarande använd-
bar för t.ex. konstruktion av rymdfarkoster. Förändringar av begreppens mening 
vid övergång från en teori till en ny teori behöver inte rubba tilliten till begrep-
pens användbarhet även om en betydelseförskjutning har ägt rum. Detta har en 
viss betydelse för tolkningen av inkommensurabilitetstesen. Inkommensurabili-
tet blir då inte ett avslutat, absolut tillstånd som måste leda till språngvisa dis-
kontinuiteter i kunskapsutvecklingen. Om tillit kan ersätta kravet på absolut 
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visshet blir inkommensurabilitetstesen överflödig.1 Tillit i betydelsen accepterad 
bakgrundskunskap finns även i Poppers kritiska rationalism liksom i Kuhns 
paradigmteori men har där inte fått den epistemologiska betydelse som Fleck 
och det starka programmet har tilldelat den.2

På vad sätt är nu tillit ett epistemiskt attribut till kunskap? Kunskap är dels 
ett substantiv med karaktären av ett ting (den logiska positivismens uppfattning 
av kunskap) och dels ett begrepp som är förmer än ett ting och som i sig 
innehåller både vetande och kunnande, dvs. det har både en kognitiv och en 
praktisk aktiv aspekt. En fullständig beskrivning av vad kunskap innebär skulle 
kunna omfatta de fem kriterier som Kalman framhåller som grundläggande för 
begreppet �knowing�, dvs. handling, arena, agent, medel och syfte,3 och som 
besvaras med frågorna hur, var och när, vem, med vad och varför? 

Vetande är härlett från verbet �att veta�, liksom kunnande från verbet �att 
kunna�. Att veta innebär att �känna till� och behöver inte ha en aktiv aspekt av 
att kunna göra (manuellt utföra) det man vet. Att kunna innebär därutöver också 
en aktivitet, nämligen ett handlande; man kan göra något som man vet eller kän-
ner till. Tillit är ett attribut till både den vetande (kognitiva) och den kunnande 
(praktiska) delen i kunskapen, i motsats till visshet som är ett attribut enbart till 
den kognitiva delen. På ett liknande sätt kan inom medicinen tillit analyseras, 
dels som ett antagande om den egna kroppens existens (�the lived body�), dvs. 
mänsklig tillit (�existential trust�4), dels som en riktad tillit till den andres exi-
stens och hans/hennes kunnande och vetande. 

Förutom i det intrakollektiva kretsloppet sker också ett interkollektivt utbyte 
av tankar, den yttre tankevandringen. Till skillnad från den inre tankevand-
ringen, som präglas av en förstärkning av tankestilen och som skapar intrycket 
av en objektiv verklighet, kännetecknas den yttre tankevandringen främst av 
förändringar i tankestilen orsakade av betydelseförändringar i begreppen. Dessa 
kan generera nya idéer som i sin tur kan förändra hela tankestilen, men också 
leda till att tankestilar helt eller delvis kan övergå i varandra.5 Det interkollektiva 

1 Se diskussionen om inkommensurabilitetstesen i kapitel 4. 
2 Shapin, A Social History of Truth.
3 Kalman, The Structure of Knowing, s. 29: �Paraphrasing Burke I claim that any complete 
statement about knowing �will offer some kind of answers to these five questions: what was 
done (act), when or where it was done (scene), who did it (agent), how he did it (agency), and 
why (purpose)�.� 
4 Ibid., s. 17-18. 
5 ET, s. 178: �Jeder geistige Verkehr innerhalb der Gemeinschaft (intrakollektiver Austauch) 
stärkt ihre Ideen und statte sie mit den Merkmalen objektive Wirklichkeit aus. Jede 
Kommunikation über die Gemeinschaft hinaus (interkollektiver Austauch) verändert den Sinn 
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tankeutbytet leder också till en annan förändring i tankestilen, nämligen en 
förändring av beredskapen för riktad varseblivning som genom nya inriktningar 
av kunskapsprocessen skapar nya möjligheter och nya fakta, och som kanske är 
den viktigaste kunskapsteoretiska betydelsen av tankevandringen.1

Den moderna människan tillhör, enligt Fleck, aldrig uteslutande ett enda 
tankekollektiv. Förutom yrkeslivets tankekollektiv kan hon tillhöra ett religiöst 
samfund, vara verksam inom idrottsrörelsen och sist men icke minst är hon del-
aktig i det dagliga livets och det sunda förnuftets tankekollektiv. Hon kan också 
tillhöra den inre kretsen i ett tankekollektiv och samtidigt tillhöra en eller flera 
yttre kretsar i andra tankekollektiv. Individer som tillhör flera tankekollektiv 
fungerar härigenom som verktyg på olika plan för det interkollektiva tankeut-
bytet och blir på så sätt de som förmedlar kontakten mellan olika tankekollektiv 
och de som för över element från en tankestil till en annan. Sådana kontakter är 
en av de faktorer som kan resultera i det skapande kaos som senare, genom den 
stiliserande tankevandringen inom tankekollektivet, ger upphov till nya idéer 
och genererar nya upptäckter.2

Samtidigt med det avsiktliga tankeutbytet mellan olika tankekollektiv, som 
sker för att uppnå samförstånd eller ömsesidig förståelse finns andra sociala 
krafter, t.ex. nyfikenhet, som kan framkalla ett avsiktligt tankeutbyte mellan 
olika tankestilar. Även en icke riktad kommunikation ger upphov till föränd-
ringar i en annan tankestil som den oavsiktligt når. En sådan tillfällig eller oav-
siktlig kontakt är ofta förbunden med den mest tydliga omvandlingen av tanken 
och är ett sociologiskt viktigt fenomen som enligt min mening bidrar till att för-
klara varför en oförenlighet mellan tankestilar kan lösas upp utan att vetenskap-
liga revolutioner behöver tillgripas som förklaring. Utbytet kan resultera i ett 
lovprisande av den nya tanken eller dess motsats, ett förlöjligande, men leder 
oftare till ett berikande av den egna eller den främmande tankestilen. 

Inom Flecks tankekollektiv finns ingen plats för individuella, geniala insat-
ser eftersom tankestilen dominerar de enskilda individernas handlande. En verk-
ligt isolerad forskare är en omöjlighet liksom en ahistorisk upptäckt eller en 
                                                                                                                                   
der Begriffe, gibt ihnen eine mehr oder weniger neue Bedeutung und kann so Quelle neuer 
Ideen sein.� 
1 EE, s. 144: �Diese Denkstilsveränderung � d. h. Veränderung der Bereitschaft für gerichtetes 
Wahrnehmen � gibt neue Entdeckungsmöglichkeiten und schafft neue Tatsachen. Dies ist die 
wichtigste erkenntnistheorietische Bedeutung des interkollektiven Denkverkehrs.� 
2 ET, s. 114: �Die äußeren Einflüsse werden zu einem der Faktoren, die jenes schöpferische 
Chaos schillernder, sehr verwandelbarer Möglichkeiten ergeben, aus denen später durch die 
stilisierende Wanderung innerhalb des Kollektives eine neue Gestalt, eine neue �Entdeckung� 
entsteht.�
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stillös observation. Tänkandet är en kollektiv verksamhet i likhet med körsång 
eller samtal.1 Den individualistiska uppfattningen om geniet som kom, såg och 
segrade är en myt.2 Ändå tillmäter Fleck intuitionen en stor betydelse i kun-
skapsprocessen. Denna är emellertid ett resultat av en utbildnings- och stilise-
ringsprocess som möjliggör det till synes intuitivt upplevda, vars grund således 
är historiskt och socialt betingad och styrd av tankestilen. Exempel på sådant 
�intuitivt� kunnande, som i grund och botten är inlärt, är t.ex. pianospelet och 
förmågan att cykla. 

Inhämtande av kunskap är människans starkaste socialt betingade verksam-
het och kunskapen är därför den mest framträdande sociala företeelsen bland 
alla.3 Den stilmässiga enhetligheten i det socialt betingade tänkandet är betydligt 
starkare än tankens logiska uppbyggnad. Motsägelser hålls således isär genom 
att föras till trons område eller klassas som vetenskap inom ett annat område och 
kommer som regel ej att påverka varandra. 

2.4.2. Kunskapens aktiva och passiva länkar 

Liksom Kuhn beskriver en �inre spänning� i kunskapen, finns hos Fleck en 
spänning som kommer till uttryck i relationen mellan kunskapens aktiva och 
passiva länkar. Diskussionen kring dessa genomsyrar Flecks arbeten och är till-
sammans med begreppen tankestil och tankekollektiv samt kunskapens tredel-
ning de viktigaste bidragen till Flecks utformningen av en jämförande kun-
skapsteori. I kunskapsinnehållet finns alltid samband som varken kan förklaras 
historiskt, psykologiskt, individuellt eller kollektivt och som ter sig som �sak-
liga� och �reella�. Fleck benämner dem passiva kopplingar vilka, till skillnad 
från de fria, aktiva kopplingarna, är tvångsmässigt givna och oberoende av män-
niskan.4 Dessa sammankopplingar eller länkar har enligt Fleck karaktären av 
relationer mellan begrepp. Distinktionen mellan passiva och aktiva kopplingar 

1 ET, s. 81. 
2 EE, s. 111: �Es besteht ein sehr verbreiteter Mythus über Beobachtung � Das erkennenden 
Subjekt figuriert als eine Art Eroberer vom Typus Julius Cäsars, der nach der Formel veni-
vidi-vici seine Schlachten gewinnt. Man will etwas wissen, man macht die Beobachtung � 
und schon weiß man es.� 
3 EE, s. 58: �Das Erkennen stellt die am stärksten sozialbedingte Tätigkeit des Menschen vor 
und die Erkenntnis ist das soziale Gebilde katexochen.� 
4 EE, s. 16: �Im Erkenntnisinhalt findet man immer noch andere Zusammenhänge, die weder 
psykologisch (individuell und kollektivpsykologisch), noch geschichtlich erklärbar sind. Sie 
muten eben deshalb wie �reale�, �sachliche�, �wirkliche� Beziehungen an. Wir nennen sie die 
passiven Zusammanhänge, im Gegensatz zu jenen anderen, die wir als die aktiven 
bezeichnen.� 
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skulle kunna jämföras med distinktionen mellan fakta och teori och betraktas 
som analog med distinktionen mellan det empiriska och det teoretiska. 

När man försöker skilja det subjektiva från det objektiva finner man alltid 
både aktiva och passiva samband som länkar samman dem sinsemellan och med 
den föregående kunskapen.1 Ingen sats eller påstående kan formuleras med ut-
gångspunkt enbart från passiva samband. Aktiva samband eller kopplingar är 
alltid för handen. De aktiva kopplingarna är våra egna skapelser och kallas där-
för ofta subjektiva, de passiva kopplingarna framträder först när de aktiva har 
förts fram och kallas objektiva. Varje vetenskapligt påstående liksom varje be-
grepp kan alltid analyseras i dessa två komponenter. Kunskapen är det nätverk i 
tankestilen som uppkommer genom en sammanflätning av tankestilens aktiva 
och passiva kopplingar. Sinnesförnimmelser är alltid individuella, men kunska-
pen är kollektiv och i holismens anda förmer än det individuella. 

De aktiva komponenterna representerar individernas idéer och handlande 
och är historiskt och socialt sammanlänkade, de passiva är det motstånd mot 
förändringar som de aktiva möter i tankestilen och kan sägas vara det som län-
kar samman föregående kunskap med nya idéer. De aktiva komponenterna kan i 
början av begreppsutvecklingen synas vara ett uttryck för ett fritt val mellan 
olika begrepp. Om man bortser från historiska aspekter tycks det vara möjligt att 
välja mellan olika begrepp, som alla kan ha sitt empiriska stöd men ändå inte 
kan förklaras vara sanna eller falska. Med valet tycks bindande åtaganden följa 
som i efterhand ter sig som tvångsmässiga relationer eller kopplingar.2 Detta är 
åsikter som utmärker det konventionalistiska synsättet och som Fleck avvisar. 
Det som redan från början begränsar det fria rationella valet och därmed det 
konventionalistiska tänkesättet är i stället förefintligheten av föregående kultur-
historiska och bestämda kunskapshistoriska regelbundenheter i idéutveck-
                                          
1 EE, s. 68: �Versucht man in concreto des sogenannte Subjektive vom sogenannten 
Objektiven kritisch abzusondern, so findet man immer und immer wieder die oben erwähnten 
aktiven und passiven Koppelungen innerhalb des Wissens. Kein einziger Satz ist aus nur 
passiven Koppelungen aufzubauen, immer ist Aktives, oder wie man es unzweckmäßig nennt, 
Subjektives anwesend.� 
2 EE, s. 14: �Alle diese Standpunkte (die verschiedene Syphilisbegriffe) stützen sich auf 
Beobachtungen, eventuell auf Versuche; keiner kann als einfach falsch erklärt werden: man 
kann die Syphilis so oder so definieren, aber bindend für die Folgerungen. Es ist also, als ob 
in dieser Hinsicht gewisse Freiheiten vorhanden wäre und erst nachträglich, nach getroffener 
Wahl sich zwangsläufiger Koppelungen ergäben.� 
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lingen,1 vilka ger upphov till det som Fleck kallar tankestilens inre harmoni eller 
illusionernas harmoni. Flecks avståndstagande från den samtida konventio-
nalismen är inte bara ett avståndstagande från den naiva formen av konventio-
nalism som karaktäriseras av den enskilda individens frihet att handla utan också 
ett avståndstagande från konventionalism i en mer sträng betydelse2 genom att 
redan det första valet styrs av kulturhistoriska och kunskapsteoretiska betingel-
ser.3

Sedan förutsättningarna för tänkandet, de fria aktiva komponenterna, har 
tillförts tankestilen, favoriseras i den inre tankevandringen vissa av dessa samti-
digt som motståndet mot vissa andra, som inte kan anpassas till tankestilen, för-
stärks för att slutligen sållas bort, dvs. de passiva kopplingarna tar överhanden 
och uppträder allt mer som tvångsmässiga relationer där endast vissa samband är 
tillåtna. Beteckningen passiva kopplingar antyder att de uppträder utan inverkan 
utifrån, dvs. de manifesterar sig själva, de visar sig, �they make themselves 
manifest� (min emfas).4 I begreppsutvecklingen och faktabildningen finns 
således enligt Fleck inte ens i början av processen något konventionellt inslag. 
Alltefter som processen skrider framåt genom den ökade stilisering som tanke-
stilen utövar nås slutligen en vändpunkt där ett faktum har kommit till eller ett 
begrepp utformats. Vändpunkten är den punkt där stiliseringsprocessen i tanke-
stilen och utsållningen av felaktiga observationer är avslutad och kan karakteri-
seras som ett direkt uppfattat seende av en form, en intuition eller med andra 
ord, ett gestaltseende som resulterar i ett gestaltskifte, dvs. tillblivelsen av ett 
faktum eller ett stilmässigt format begrepp. Fleck beskriver sådana vändpunkter 
som kännetecknas av en plötslig klarsyn över ett nytt begrepp som mutationer i 
tankestilen, t.ex. fysikens omvandling genom relativitetsteorin eller bakteriolo-
gins omvandling genom variabilitetsteorin. �Vad som för några år sedan var 
naturfenomen tycks oss i dag vara ett komplex av artefakter� (min översätt-
ning).5 Sådana plötsliga klarsyner kallas också �intuitioner�. Dessa kan emel-
lertid bara uppstå när individen är förberedd, dvs. förutsättningen för att ett 

1 EE, s. 16: �Berücksichtigt man diese allgemeinen kulturgeschichtlichen und speziellen 
erkenntnisgeschichtlichen Beziehungen, so wird der Konventionalismus bedeutend 
beschränkt.�
2 I betydelsen att lagar och teorier inte är sanna eller falska beskrivningar, utan konventioner. 
Se Filosofilexikonet, s. 303. 
3 EE, s. 16: �An Stelle der freien rationalistischen Wahl treten � besondere Bedingungen 
auf.�
4 Trigg, Rationality & Science, s. 23. 
5 EE, s. 38. 
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gestaltskifte skall ske är en riktad beredskap i tänkandet hos tankekollektivets 
medlemmar.

Varje passiv sammankoppling är relaterad till aktiva men också till andra 
passiva länkar. Kunskapen får härigenom prägeln av ett nätverk av associationer 
med ett antal knutpunkter som i det ständigt pågående tankeutbytet under kun-
skapsutvecklingen hela tiden ökar i antal och ömsesidigt förstärker varandra. 
Fördjupningen av ett kunskapsområde innebär alltid en ökning av såväl de 
aktiva som de passiva kopplingarnas antal. Ökningen är störst av de passiva 
kopplingarna. Ju tätare nätverket blir desto trögare blir tankeutbytet och desto 
större blir motståndet mot förändringar och det som Fleck kallar tankestilens 
inre harmoni eller illusionernas harmoni blir alltmer framträdande. Detta mot-
verkas av att nya idéer och nya förutsättningar i form av nya aktiva komponenter 
hela tiden tillförs och modifierar mönstret så att aktiva och passiva kopplingar 
kan komma att byta plats eller utplånas och bereda plats för nya såväl aktiva 
som passiva kopplingar. Ny kunskap ger alltså upphov till förändringar i associ-
ationsmönstret som i sin tur genererar nya tankar som möjliggör ytterligare ny 
kunskap. Varje nytt faktum förändrar alla andra fakta.1 Varje vetenskapligt 
formad rapport eller meddelande är en stilmässig bearbetning av ett problem i ett 
tankemaskineri, intrakollektivt med förstärkning och interkollektivt med föränd-
ring men �aldrig som en förflyttning av en stel kropp i ett euklidiskt rum�.2

Fleck uttrycker här samma tankar som finns i Neuraths berömda liknelse om 
hur en reparation av ett skepp på öppna havet kan gå till: 

Vi är som sjömän som på öppna havet måste reparera vårt skepp utan att 
kunna påbörja arbetet från början, underifrån. När ett bord avlägsnats måste 
ett nytt omedelbart sättas in med användning av skeppets övriga bord. På så 
sätt kan skeppet genom en gradvis inre ombyggnad med hjälp av gamla bord 
och utbytta plankor byggas om till ett nytt skepp utan att behöva uppsöka var-
vets säkra hamn. Vetenskapen är den del av skeppet som är ovanför vattenytan 
och som kan byggas om ute på havet. Under vattenlinjen finns det okända dit 
människan inte har tillträde annat än i en torrdocka (min översättning och 
kursivering).3

                                          
1 EE, s. 134 . �Nie ist eine Tatsache von anderen vollkommen unabhängig; ... deshalb wirkt 
jede Tatsache auf viele andere zurück, und jede Veränderung, jede Entdeckung übt eine 
Wirkung auf ein eigentlich grenzenloses Gebiet.� 
2 EE, s. 145: �� keineswegs mit der Translokation eines starren Körpers im Euklidischem 
Raume: es geschieht nie ohne Transformation, sondern immer mit stilgemäßer Umformung, 
intrakollektiv mit Bestärkung, interkollektiv mit grundsätzlicher Veränderung.� 
3 Neurath, �Anti-Spengler�. Omtryckt i M. Neurath och R. S. Cohen, Empiricism and 
Sociology: s. 199: �We are like sailors who on the open sea must reconstruct their ship but are 
never able to start afresh from the bottom. Where a beam is taken away a new one must at 
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Flecks beskrivning av tankestilens inre struktur och dynamik som ett nätverk 
av associationer överensstämmer också med Quines beskrivning av nätverket 
och dynamiken i hans �intervening theory�, vars periferi utgörs av empiriska 
data. Ordvalet hos Quine och Fleck är detsamma: �a man-made fabric�, en 
mänsklig väv, resp. �ein Geflecht�, ett nätverk. Vid varje perifer förändring 
förändras även de inre associationerna i Quines nätverk varvid också de logiska 
reglerna1 och orsaksrelationerna påverkas på ett sätt som gör att den holistiska 
helheten bibehålles oförändrad och att varje påstående kan hållas för sant vad 
som än händer om bara tillräckligt drastiska förändringar görs i andra delar av 
systemet.2 På samma sätt bildar tankestilen, enligt Fleck, ett allsidigt 
sammanhängande faktamaskineri, som dels ger upphov till en massiv tröghet i 
tankestilen, illusionernas harmoni, genom den hela tiden pågående 
harmoniseringen och stiliseringen av tankeinnehållet som i sin tur förmedlar en 
känsla av en objektiv verklighet och en självständigt existerande värld, dels 
innebär en hela tiden fortgående växelverkan som uppehåller ett 
jämviktstillstånd i tankestilen (tankestilens inre harmoni)3 och möjliggör en 
ständig omformning av tänkandet.

Flecks avvisande av en absolut verklighet har som följd att det inte heller 
kan finnas någon absolut sanning. Man kan därför enligt Fleck inte tala om en 
utveckling av kunskapen mot ett mål som skulle innebära att kunskapen blir 
absolut sann. Målet är i stället uppställt av tankekollektivet och kan vara olika 
utformat för olika tankestilar. I takt med varje vetenskapligt framsteg sker 
parallellt en förändring av vad som är sant varvid sanningen hela tiden avlägsnar 

once be put there, and for the rest of the ship is used as a support. In this way, by using the old 
beams and driftwood, the shop can be shaped entirely anew, but only by gradual 
reconstruction.�
1 Quine, �Two Dogmas of Empiricism�, s. 43: �No statement is immune to revision. Revision 
even of the logical law of the excluded middle has been proposed.� 
2 Ibid., s. 42-3: �The totality of our so-called knowledge or beliefs ... is a man-made fabric 
which impinges on experience only along the edges. Or ... total science is like a field of force 
whose boundary conditions are experience. A conflict with experience at the periphery 
occasions readjustments in the interior of the field � Any statement can be held true come 
what may, if we make drastic enough adjustements elsewhere in the system.� Se också Quine, 
Word & Object, s. 11: �The intervening theory is composed of sentences associated with one 
another in multifarious ways not easily reconstrucred even in conjecture � The theory as a 
whole is a fabric of sentences variously associated to one another and to non-verbal stimuli by 
the mechanism of conditioned response.� 
3 EE, s. 135: �So bildet sich ein allseitig zusammenhängendes Getriebe der Tatsachen, durch 
beständige Wechselwirkung sich im Gleichgewichte erhaltend. Dieses zusammenhängende 
Geflecht verleiht der �Tatsachenwelt� massive Beharrlichkeit und erweckt das Gefühl fixer 
Wirklichkeit, selbständiger Existenz einer Welt.� 
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sig från oss. Vi närmar oss alltså inte ens asymptotiskt en �absolut� sanning 
(eller verklighet), om det nu finns någon sådan, eftersom sanningen (och 
verkligheten) hela tiden förändras och avlägsnar sig i samma takt som 
kunskapen omvandlas.1 Sanningen eller verkligheten, som vi uppfattar den, är 
hela tiden liksom vår kunskap om den föränderlig och relativ. Det vi tror är 
sanning eller det som för oss ter sig som sanning eller verklighet är betingat av 
de passiva kopplingarna och deras relation till varandra och till de aktiva 
komponenterna, dvs. knutpunkterna i tankestilens nätverk som hela tiden är i ett 
fluktuerande tillstånd av omvandling och förnyelse.2 Det enda i nätverket som är 
oberoende av människan, de passiva kopplingarna, �skapar sig själva� i ett 
ömsesidigt växelspel med de aktiva komponenterna. Fleck kan därför inte 
acceptera en korrespondensteori om sanningen. Hans sanningsteori är relativ och 
återfinns endast inom kollektivet och är snarast en koherensteori som är 
relaterad till kollektivets tankestil. Internt i tankestilen är sanningen emellertid i 
varje historiskt moment absolut, liksom det för varje tankestil finns en egen 
historiskt betingad verklighet. Varje sanning är således enligt Fleck bara möjlig 
inom ett givet teoretiskt system3 och under en bestämd historisk tid. Flecks 
relativism är inte absolut men innebär inte heller total frihet, godtycklighet eller 
historisk obundenhet. 

Ett relativistiskt begrepp är inte det samma som ett relationistiskt begrepp. 
Joachim Israel hävdar att det finns en skillnad mellan en relativistisk position 
och en kulturell relativism som han kallar relationism. Den relationella tesen kan 
inte ge några fullständiga beskrivningar av något till skillnad från den 
relativistiska som gör antaganden om vissa faktorer som inte är relativa utan 
konstanta och oföränderliga. Den radikala relativismen är självmotsägande 
eftersom själva tesen måste vara universellt giltig och således innesluta sig själv. 
Ett relativistiskt begrepp i en absolut mening är relationslöst, dvs. det är inte 
relaterat till någon fast punkt eller till något annat, t.ex. ett fast ramverk; under 
det att ett relationistiskt begrepp alltid är relaterat till något som sker mellan 
personer eller ting, t.ex. inom en tankestil eller ett ramverk som i sig själv är 
föränderligt. Israel har påpekat att en �relationell kunskapsteoretisk ståndpunkt 
                                          
1 ET, s. 55: �Wir nähern uns der idealen �absoluten� Wirklichkeit nicht einmal asymptotisch, 
denn unaufhörlich ändert, erneuert sie sich und entfernt sich in gleichem Masse von uns, wie 
wir vorwärts schreiten.� 
2 EE, s. 105: �Ein Netzwerk in fortwährender Fluktuation: es heißt Wirklichkeit oder 
Wahrheit.�
3 EE, s. 131: �Die Wahrheit � ist immer oder fast immer, innerhalb eines Denkstils, 
vollständig determiniert.� 
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inte förvandlas till en självmotsägande relativistisk ståndpunkt om vi accepterar 
att det finns en grundläggande logik för vårt vardagsspråk�.1

Den socialt och historiskt betingade kontexten liksom språket kan inte 
ignoreras och inte heller de passiva kopplingarna som alla sätter gränser för 
kunskapen, vars frihet består i möjligheten av att även begå fel och misstag, dvs. 
omöjligheten av att uppnå en absolut visshet. Flecks relativism är därför internt 
relaterad till tankestilen och skulle kunna karakteriseras som en socialt och 
historiskt betingad relationism eller internaliserad relativism, dvs. en relativism 
som är relaterad till en tankestil, och hans kunskapsteori som en internt
relationistisk realism, dvs. en realism som är föränderlig relativt sin historia och 
omgivning. Jämför detta med Elkanas begrepp �two-tier thinking� (tvåplans-
tänkande, trappstegs-tänkande)2 som innebär att �alla ramverk är relativistiskt 
selekterade, men så snart ett ramverk har valts, relaterar vi till detta på ett 
realistiskt sätt.�3 Det finns således enligt både Fleck och Elkana olika sanningar 
som alla har sin legitimitet. Fleck uttrycker detta så att �sanning är inte en 
konvention, utan i ett historiskt perspektiv: en händelse i tankens historia och i 
sin nutid: ett stilriktigt tanketvång� (min översättning).4

Kunskap tillförs tankestilen genom vetenskapens normala verksamhet i form 
av �obundna� (obundna i relation till den aktuella tankestilen men alltid 
stiliserade av föregående kunskap) förutsättningar, de aktiva komponenterna, 
vilka genom växelverkan med de passiva länkarna och efter stilisering och därav 
betingad omformning och utsållning, assimileras i tankestilen och accepteras av 
kollektivet som användbara. De obundna förutsättningarna är inte fria eller 
obundna i en absolut betydelse utan alltid betingade av tidigare kunskap. Även 
det passiva i kunskapen (inte att förblanda med att kunskapen är en passiv 
företeelse) kan emellertid förändras genom att passiva länkar förvandlas till 
aktiva länkar som i sin tur aktiverar nya passiva länkar och härigenom 
strukturerar en ny tankestil med ett nytt tanketvång. Genom nätverket av 
associationer, där fakta är knutpunkterna i nätet, får tankestilen en tendens till 
tröghet (den inre harmonin) som skapar den känsla av verklighet och illusionen 
av att världen existerar oberoende av människan.5 Verkligheten skall därför 

1 Israel, Om konsten att blåsa upp en ballong inifrån, spec. kapitel 2 och 3, spec s. 76. 
2 Se Elkana, �Two-Tier Thinking: Philosophical Realism and Historical Relativism.� 
3 Elkana, �Myth of Simplicity�, s. 211: �all frameworks are selected relativistically, but once 
a framework is selected, we relate to it realistically.� 
4 EE, s. 131: �Auch ist Wahrheit nicht Konvention, sondern im historischen Längsschnitt: 
denkgeschichtliches Ereignis, in momentane Zusammenhänge: stilgemäßer Denkzwang.�
5 EE, s. 114-115. 
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enligt Fleck förstås som ett uttryck för den inre harmonin i tankestilen. Denna 
förändras fortlöpande vilket förklarar varför en absolut och oföränderlig 
verklighet inte är möjlig. Den inre harmoni kan brytas genom att enskilda 
individer går utanför tankestilen, en händelse som kan vara inledningen till att 
en ny tankestil utformas. Fleck illustrerar detta med vad som hände när man i en 
undersökning av bakteriers stabilitet av misstag frångick en outtalad regel att 
inte använda bakterieodlingar som var äldre än ett dygn. Det avvikande 
förfarandet, som endast omfattade ett moment i experimentet som i övrigt följde 
de gängse reglerna, ledde till upptäckten av bakteriernas variabilitet. Detta 
illustrerar hur illusionernas harmoni kan utöva ett hämmande inverkan genom 
att förorda fasta metoder som leder till fasta resultat1 och förhindrar framsteg 
och att framsteg ibland blir möjliga först sedan den inre harmonin bryts genom 
ett avvikande handlingssätt. Det är också karaktäristiskt att den nya kunskapen 
inte läggs till den gamla utan i stället leder till en förändring av begreppen och 
av hela tankestilen. Om trögheten ger upphov till illusionernas harmoni så 
åstadkommer dynamiken i tankarnas kretslopp, tankevandringen, en formbarhet 
och en anpassningsförmåga hos tankestilen som möjliggör en skiftande 
jämförbarhet med andra tankestilar och gör inkommensurabilitetstesen, som den 
har formulerats av Kuhn, mindre sannolik. Tankestil och tankekollektiv är 
således begrepp som är både stela och tröga samtidigt som de är dynamiska och 
anpassningsbara. Liksom alla sociala betingelser har kunskapen sitt eget liv, sin 
egen tidsliga och rumsliga stil och följaktligen sitt eget öde som är oberoende av 
individen.2

2.5. TANKEUTVECKLINGEN

Den tredje komponenten i kunskapsteorin, tankeutvecklingen, betingas 
framför allt av den historiska aspekten. Inga begrepp uppkommer spontant, de är 
alla så att säga bestämda av sina föregångare.3 Fleck framhåller att vi aldrig kan 
komma ifrån det förgångna med alla dess misstag.4 Det förgångna lever i 
övertagna begrepp, i vardagslivets problem, i skolornas lärosatser, i språket och 
de sociala institutionerna och bara är vilseledande och hotfullt när sambandet 
                                          
1 EE, s. 122-23. 
2 ET s. 48-49: �Wie alles sozial Bedingte hat das Erkannte sein eigenes, vom Individuum 
unmittelbar unabhängiges Leben, � folglich sein eigenes Schicksal.� 
3 EE, s. 31: �Es gibt keine Generatio spontanea der Begriffe, sie sind durch ihre Ahnen 
sozusagen determiniert.� 
4 EE, s. 31: �wir können nicht von der Vergangenheit � mit allen Irrtümer � loskommen.� 
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med det förflutna är obekant eller omedvetet.1 Karaktäristiskt för tankestilen är 
således förutom det sociala beroendet också en stark historisk anknytning. 
Begreppsutvecklingen består i att begreppen uppdelas och avskalas en del av sin 
gamla betydelse varvid de förändras, ibland nästan till oigenkännlighet. Ofta kan 
de ledande tankegångarna eller utvecklingen av ett begrepp följas långt tillbaka i 
tiden till någonting som Fleck kallar en präidé, proto-idé, eller uridé. Uridéerna 
skall betraktas som utvecklingshistoriska anlag till senare teorier och är 
kulturellt och tankesocialt betingade.2 Som exempel på sådana uridéer nämner 
Fleck Demokritos lära om atomerna eller den mycket gamla åsikten att 
förändringar i blodet (�fördärvat blod�) kan vara orsak till sjukdomar. Trots att 
uridéer omvandlas och förändras genom århundraden finns ofta en kärna av den 
ursprungliga innebörden kvar. I dagens språk kan denna inte alltid förklaras eller 
förstås och betraktas därför som en mytisk relikt från äldre tider. En ursprunglig 
verklighetsanknytning i form av aktiva och passiva komponenter finns sannolikt 
alltid men kan inte återföras till dagens vetenskapliga verklighet utan måste 
betraktas som en förvetenskaplig företeelse. Den kan emellertid i det fortsatta 
skeendet bilda kärnan i nya aktuella tankegångar med vetenskaplig inriktning. 
Andra relikter kvarstår oförändrade som för oss för alltid obegripliga myter. 

Fleck förklarar utdifferentieringen av tänkandet i olika tankekollektiv och 
tillhörande tankestilar med att orden är tankens vehikel och att orden i språket 
har olika mening för olika personer och grupper av personer. Han refererar här 
till en teori om ordens ursprung och betydelseutveckling som framlagts av 
gestaltpsykologen och musikforskaren Erich von Hornbostel.3 Ord är 
ursprungligen inte godtyckligt givna, konventionella namn på ting utan tingens 
reella eller magiska ekvivalenter.4 Ord är således levande bilder av sitt objekt på 
samma gång som de är ljudliga och tankemässigt fullgoda ersättningar för det 
upplevda, och i sin betydelse omedelbart givna samtidigt med detta.5 Detta 

1 EE, s. 31: �Das Gewesene ist � nur dann gefährlich wenn die Bindung mit ihm unbewußt 
und unbekannt bleibt.� 
2 EE, s. 37: �Die Urideen sind als entwicklungsgeschichtliche Anlagen neuzeitiger Theorien 
zu betrachten und ihre Entstehen ist denksozial zu begründen.� 
3 Hornbostel, E. von., �Laut und Sinn�, s. 329 ff. Erich von Hornbostel (1877-1935) var en 
tysk gestaltpsykolog och en förgrundsfigur inom den jämförande musikforskningen. Hans 
teorier sammanfattades på ett föredömligt sätt av W. Metzger i ett referat av v. Hornbostels 
artikel �Laut und Sinn� i Die Naturwissenschaften.
4 ET, s. 103: �Das Wort ist das lebendige Bild des Gegenstandes, mehr sogar: sein magisches 
Äquivalent.�
5 EE, s. 39: �Worte und Ideen sind ursprünglich lautliche und gedankliche Äquivalente der 
Erlebnisse, die gleichzeitig mit ihnen gegeben sind.� 
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representerar den spontana uppkomsten av ord som består i en överföring av 
erfarenheter till ett material, språket, som enligt Hornbostel alltid finns till 
hands. På samma sätt uppstår, enligt Fleck, tankar och idéer med sina inbördes 
relationer och sin omedelbara evidens, som ursprungligen ljudliga och 
tankemässiga ekvivalenter till det upplevda, vilket förklarar den magiska 
betydelsen av orden och deras religiösa innebörd. Ord och tankar är således inte 
ursprungligen en entydig tillordning enligt logikens lagar utan en överföring av 
erfarenhet till ett material som är formbart och alltid finns till hands. 
Idéutvecklingen, som sker parallellt med betydelseutvecklingen av orden, sker 
här inte genom abstraktion från enskildheter, utan genom utdifferentiering från 
allmänbegrepp till enskildheter.1 Här finns återigen en tydlig anknytning till 
gestaltpsykologiska tankegångar, t.ex. �att helheten alltid går före sina delar och 
att dessa först senare utformas och artikuleras inom helhetens ram� eller med 
anda ord �helheten bestämmer delarnas egenskaper och går även till tiden före 
sina delar�.2

Från en uridé differentieras och utvecklas tänkandet i sitt fortsatta förlopp i 
olika riktningar. Två linjer kan härvidlag urskiljas. Den ena är den teoretiskt
betingade begreppsutvecklingen, dvs. begreppens uppkomst ur en form av 
uridéer som genom århundraden utvecklats och differentierats till en stilriktig 
form i en tankestil. Den andra är den empiriskt betingade faktabildningen som 
berör hur ett faktum kommer till. 

2.5.1. Begreppsutvecklingen 

Den första linjen framgår ur Flecks undersökning av syfilisbegreppets 
uppkomst och förändring över tiden. Genom sin studie har han visat hur 
utvecklingen av sjukdomsbegreppet �syfilis� kunde ske genom att olika uridéer 
om syfilissjukdomens karaktär omformades för att slutligen leda fram till ett 
enhetligt sjukdomsbegrepp i vilket uridéerna fortfarande delvis kan skönjas. 
Utvecklingen blir först förståelig om man inser att den historiskt har skett genom 
en sammanflätning och omformning av olika idéer. Utvecklingen av dagens 
syfilisbegrepp kan kort sammanfattas i fyra utvecklingsstadier som delvis 
sammanfaller i tiden, nämligen: 

                                          
1 EE, s. 39: �Parallel der Bedeutungsentwicklung der Worte nach Hornbostel gibt es auch eine 
Ideenentwicklung die nicht etwa durch Abstraktion vom Besonderen zum Allgemeinen, 
sondern durch Differenzierung (Spezializierung) vom Allgemeinen zum Besonderen geht.� 
2 Nyman, Nya vägar inom psykologin, s. 58. 



77

                                          

1. stadiet med det etiskt-mystiska begreppet �Lustseuche katexochen�1

baserat på astrologiska och religiösa föreställningar, 
2. det empiriskt-terapeutiska syfilisbegreppet, som grundades på äldre 

erfarenheter av �kvicksilvrets� läkande effekt, utnyttjat som ett diagnostiskt 
kriterium, 

3. det experimentellt-patologiska begreppet grundat i dyskrasiläran om 
�fördärvat blod�2 och dess samband med Wassermannreaktionen som 
bekräftelse på den urgamla dyskrasilärans uppfattningen om förändringar i 
blodet som upphov till sjukdom, 

4. det moderna etiologiska sjukdomsbegreppet syfilis som en infektion av 
syfilisspiroketen.

Denna utvecklingsprocess ägde rum under lång tid och karaktäriserades i 
början av oklarheter och stridigheter mellan olika företrädare men utmynnade 
slutligen i ett enhetligt sjukdomsbegrepp, den nuvarande sjukdomen syfilis. 
Slutsatsen av undersökningen är att syfilisbegreppet inte kan definieras 
kunskapsteoretiskt genom påvisandet av syfilisspiroketen utan att det snarare är 
syfilisspiroketen (Spirochaeta pallida) som definieras av sjukdomen syfilis.3

Den gamla uridén om blodets betydelse, nya idéer om förekomsten av 
komplementbindning och om kemiska förlopp, skapade således en fast punkt 
som i sin tur blev utgångspunkten för nya idéer. Gamla idéer men också 
knutpunkterna i sig förändrades och förnyades. Det uppstod ett nätverk som var 
i ständig rörelse och som Fleck kallar �verklighet� eller �sanning� och där 
knutpunkterna utgjordes av fakta. Man kan säga att Wassermannreaktionen är 
den moderna återspeglingen av det gamla begreppet �fördärvat blod�, under det 
att de andra uridéerna, syfilis orsakad av en lustepidemi (�Die Lustseuche�), 
syfilis som ett straff från högre makter eller orsakat av särskilda astrologiska 
konstellationer, inte längre finns kvar. Sådana uridéer har även inom andra 
områden präglat forskningen genom tiderna vilken kunde ha fått en annan 
inriktning om en annan uridé dominerat. Ett sådant val följer inga logiska regler. 

1 Katexochen är ett grekiskt ord som betyder företrädesvis eller uteslutande. 
2 Dyskrasi = felaktig blandning. Dyskrasiläran var läran om sjukdomar som orsakade av en 
felaktig blandning i blodet av kroppens safter, �fördärvat blod�. Dessa var enligt Hippokrates 
fyra, nämligen blod, slem, gul och svart galla. Dyskrasiläran utvecklades senare ytterligare av 
Galenos och beteckningen dyskrasi var långt in på 1800-talet den vanligaste benämningen på 
sjukdomar i allmänhet. 
3 EE, s. 27: �Spirocheta pallida wäre also eigentlich nur durch die Syphilis definiert, und nicht 
umgekehrt, Syphilis durch die Spiroch. pallida.� 
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Om kvicksilveridén (dvs. åsikten att syfilis kan botas genom kvicksilvers 
läkande inverkan) hade fått överhand över syfilisbegreppets utformning, skulle 
kvicksilvrets läkande inverkan lika väl ha kunnat användas för fastställande av 
sjukdomsbegreppet syfilis som uridén om �fördärvat blod�. Syfilissjukdomen 
hade då fått en annan karaktär och den fortsatta utvecklingen av begreppet 
syfilis hade följt andra linjer. 

De primitiva begreppen behåller nästan aldrig sin ursprungliga mening utan 
omformas till symboler eller myter som inte längre helt kan förstås. Trots detta 
finns ofta ett samband till de ursprungliga begreppens mening kvar och kan tjäna 
som en ledande princip för den fortsatta idéutvecklingen.1 Värdet av uridéer är 
inte dess sakliga (objektiva) eller logiska innehåll utan dess heuristiska betydelse 
som anlag till en fortsatt begreppsutveckling.2 Det går inte att avgöra om en 
uridé, löst från sin tid, är sann eller falsk eftersom den hör till ett annat 
tankekollektiv med en annan tankestil än den nu gällande. �Skräcködlan, 
Brontosaurus, var således lika väl anpassad till sin miljö som den nuvarande 
ödlan är till sin omgivning , och utanför sin miljö kan de varken anses vara 
anpassade eller oanpassade� (min översättning).3

Fleck tillmäter såldes uridéer en stor betydelse för utvecklingen av ett 
kunskapsområde. Ingen kunskap utan föregående kunskap är ett av Fleck präglat 
begrepp. Han tar således helt avstånd från Lockes idé om förekomsten av en 
tabula rasa. Uridéerna är som regel ursprungligen föga preciserade och omfattar 
ett stort område som sedan omvandlas, förtydligas och utvecklas i takt med och 
beroende av tidsepokens förhärskande åsikter. Det kan till en början tyckas som 
om det skulle vara en strid mellan olika konventionella definitioner och som om 
det fanns en frihet att välja mellan olika ståndpunkter, dvs. en form av 
konventionalism. Så är emellertid inte fallet. Fleck hävdar att i stället för 
ursprungligen fria konventionella valmöjligheter är de aktiva komponenterna 
redan från början beroende av tidigare kunskap och således kulturhistoriskt och 
socialt betingade. Samtidigt framträder andra samband som han kallar passiva 
och som ter sig som de verkliga, objektiva sambanden. Den slutliga utformning, 
                                          
1 EE, s. 105: �Man muß also annehmen, daß die Urgeschichte der Gedanken gewisse 
Leitleinen für die weitere Entwicklung des Denkens übermitteln, in der Gestalt einer reihe 
unklarer Komplexe mutmaßlicher Zusammenhänge oder Analogien.� 
2 EE, s. 37-8: �Der Wert dieser Präidee (�alteratio sanguinis�) liegt nicht in ihrem logischen 
und �sachlichen� Inhalte, sondern einzig in ihrer heuristischen Bedeutung als 
Entwicklungsanlage.�
3 EE, s. 38 : �Der Bronthosaurus war gewiß für seine Umwelt ebenso passend organisiert wie 
die heutige Eidechse für ihre. Aus ihren Umwelten hearusgerissen, können sie weder 
�angepaßt� noch �unangepaßt� genannt werden.� 
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där såväl de aktiva som de passiva komponenterna blir allt talrikare och där de 
passiva till slut tar överhanden över de aktiva, blir alltmer detaljerad och 
anpassad såväl till tankestilen som till nya empiriska fynd allt eftersom dessa 
framkommer. Fleck hävdar att om hänsyn bara tas till de aktiva kopplingarna i 
kunskapen, följer man Machs lära om tankeekonomi, dvs. en rent 
fenomenologisk inställning.1 Detta kan tas som intäkt på att Fleck trots sina 
försäkringar om motsatsen ändå stöder tanken på en, låt vara implicit, ontologi. 

Uridéernas olika utformning är i denna process anpassad till den samtida 
kunskapsnivån. Ett exempel som Fleck diskuterar är den arkaiska uppfattningen 
om en analogi mellan eld och liv, nämligen att elden och livet i grunden på 
något sätt är identiska till sitt väsen. Detta ledde till föreställningen om livets 
väsen som en förbränningsprocess,2 en uppfattning som under lång tid satte sin 
prägel på mycket av forskningen inom kemi och biologi. De motsvarande 
begreppen värme och köld, som ursprungligen inte hade en metaforisk roll utan 
enbart en faktisk, objektiv betydelse (exempelvis kunde hungerns glöd göra rå 
föda smältbar och ålderns kyla göra att håret vitnade med åren), differentierades 
under idéutvecklingen och fick senare en i grunden ändrad betydelse. Begreppet 
kyla övergavs och begreppet värme fick en fysikalisk betydelse vid sidan av den 
symboliska, t.ex. �varma känslor�, osv. En annan uppfattning om livets natur 
vore teoretisk möjlig om idéutvecklingen hade följt en morfologisk linje i stället 
för en funktionell. Livet skulle då inte ha någon relation till förbränning utan i 
stället kunnat uppfattas som en morfologisk idé som kunde motsvaras av, t.ex. 
uppkomsten av olikformade kristaller.3

Begreppsutvecklingen innebär således viktiga förändringar i begreppen som 
varken är logiskt eller sakligt bestämda. Den går sina egna vägar och har sina 
egna historiska, icke-logiska betingelser och är till sin natur passiv och inte 
aktiv.4 Många uridéer har utövat en betydande inverkan på forskningen, framför 
allt antikens atomlära som i modifierad form fortfarande är aktuell liksom uridén 

1 EE, s. 14-15: �Wer nun die Denkökonomie als die zwischen den aktiven freien Koppelungen 
wählende Absicht anerkennt, steht auf dem Boden der Machschen Lehre.� 
2 ET, s. 99: �daß �Feuer� und �Leben� irgendwie gekoppelt sind � [daß] sie irgendwie in 
ihrem Wesen identisch sind.� Se också ET, s. 101-103. 
3 ET, s. 102: �Und schließlich wäre es theoretisch möglich gewesen, daß die Entwicklung des 
Lebensbegriffes z.B. in morphologischer, nicht funktionaler Richtung gegangen wäre. Dann 
hätten z.B. die Kristalle zu den Lebenden zählen können und das so aufgefaßte Leben (d.h. 
die Fähigkeit, spezifische Gestalten zu erzeugen) stünde zur Verbrennung in keinerlei 
Beziehung.�
4 ET, s. 101: �Die Begriffsentwicklung geht eigene Wege, hat ihr eigenen geschichtlichen, 
nicht logischen, Bedingungen, ist � so werde ich sagen � passiv, nicht aktiv.� 
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om �potentialitet� som en egenskap hos materien, som ånyo har aktualiserats 
inom olika former av vetenskaplig realism. Fleck menar inte att det för varje 
vetenskaplig upptäckt är möjligt att finna en uridé. Det skulle således inte vara 
möjligt att finna en uridé för indelningen av bakterier i gramnegativa och 
grampositiva former.1 Det är inte heller så att ett historiskt samband alltid kan 
visas mellan en gammal idé och en senare upptäckt. Således har Aschheim-
Zondeks graviditetstest inte något påvisbart samband med den medeltida 
uppfattningen att jungfrudom kan konstateras eller graviditet påvisas genom 
undersökning av urinen.2 Gamla idéer kan också överges när inga vetenskapliga 
bevis trots långvariga och upprepade försök inte kan framläggas. Man sökte 
således under flera århundraden det �absoluta�. Idag kan vetenskapen, enligt 
Fleck, inte ens finna ord för detta begrepp.3

Begreppsutvecklingen fortgår oavbrutet och kan beläggas även i modern 
vetenskap. Som exempel analyserar Fleck begreppet �tyngd� som i gamla tider 
ingick som del i begreppen svårmod, tungsinne, mm. och som sedan har 
utdifferentierats vidare i de fysikaliska begreppen vikt och massa.4 Fleck 
refererar till Boyles undersökningar av en kropps vikt med hjälp av hans 
välkända luftpump5 som möjliggör mätningar av ett objekt i luft och i vakuum, 
för att förklara varför en varm, levande kropp är lättare än en kall, död kropp. 
Boyles experiment kunde tolkas så att det finns en anti-tyngd, �Gegen-
Schwere,� som lämnar kroppen när döden inträder.6 Ett sådant arkaiskt 
tyngdbegrepp kunde ställas mot ett lätthetsbegrepp men inte mätas på en våg. 
                                          
1 Christian Gram (1853-1938), professor i invärtes medicin vid Rigshospitalet, Köpenhamn, 
uppfinnare av Grams metod för differentierad färgning av bakterier i gramnegativa och 
grampositiva former. 
2 EE, s. 36: Aschheim-Zondeks graviditetsreaktion är en metod från 1928 som medger tidigt 
påvisande av graviditet genom undersökning av urinens hormonhalt. B. Zondek var professor 
i obstetrik och gynekologi vid Berlins universitet och vid Hebrew University, Jerusalem. 
3 EE, s. 37: �So suchte man viele Jahrhunderte das �Absolute� und heute findet die 
Wissenschaft nicht einmal Worte, um es klar auszusprechen.� 
4 ET, s. 105-106: �Erst nach einem Wechsel des Denkstiles könnte er in dem vorher 
einheitlichen Schwerbegriff mehrere Bedeutungen unterscheiden.� � �ähnlich wie die Physik 
gezwungen war, die �Schwere� von der �Masse� zu unterscheiden.� 
5 Se Shapin och Schaffer, Leviathan and the Air-Pump för närmare detaljer om Boyles 
luftpump och dess användning. 
6 ET, s. 106: ��im übrigen bestätigt eine nicht im luftleren Raum gebrauchte Waage, daß ein 
warmer Körper leichter als ein kalter ist, und angewendet � , geben die Wägungen die 
�Schwere� falsch an, denn �Luft macht insgemein leichter�: Augenscheinlich war in einem 
Lebendigen � mehr Luft (d..h. Gegen-Schwere), deshalb haben sie nach der Entfernung der 
Luft eine gegenüber der Schwere eines Totens � gleiche oder größere Schwere 
angenommen.� 
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Först en förändring i tankestilen möjliggjorde att ett sådant tidigare enhetligt 
tyngdbegrepp kunde splittras och utvecklas till de moderna begreppen tyngd och 
massa, men med bibehållande av t.ex. det symboliska begreppet tungsinne. 

Utvecklingen sker alltså enligt Fleck inte i form av revolutioner och inte 
heller genom en anhopning av nya begrepp som staplas på gamla. Skeendet kan 
snarast liknas vid ett förlopp som går framåt i sick-sack med misstag 
omväxlande med tillrättalägganden och som från ett kaotiskt, ospecificerat 
ursprungligt vetande genom en ökad differentiering och stilisering leder fram till 
ett stilriktigt resultat som assimileras i tankestilen och accepteras av 
tankekollektivet som användbart. Fleck hävdar att en fortsatt framtida 
utdifferentiering av nutidens begrepp inte bara är trolig utan också oundviklig. 
Till tankestilens förändring bidrar inte bara en uppdelning och utdifferentiering 
av begrepp utan också det förhållandet att begrepp sållas bort och försvinner och 
att nya uppstår, vilket sker utan sakliga eller logiska orsaker. Ingen letar längre 
efter den vises sten eller försöker göra guld eftersom dessa problem inte är 
anpassade till nutidens tankestil och inte för att man tidigare har misslyckats. 
Man har däremot hittills förgäves försökt framställa okrossbart glas men inte 
övergett tanken eftersom den ryms inom vår tankestil.1 Det uppstår under 
begreppsutvecklingens gång en speciell beredskap att se eller tänka företeelser 
som är anpassade till tankestilen samtidigt som förmågan att se och tänka andra 
fenomen, som inte längre är stilriktiga, försvinner. På samma sätt uppstår ny 
teknik som är stilmässigt anpassad, varvid gammal teknik och tekniskt kunnande 
som inte längre är stilanpassade sållas bort och glöms.2

Under processens gång är misstagen många. Dessa är emellertid inte alltid 
betydelselösa och kan i ett senare skede visa sig vara riktiga. Liksom det inte 
finns någon absolut sanning finns det inga absoluta misstag.3 Uppkomsten av 
missförstånd har samma sociala betingelser som uppkomsten av riktig kunskap, 

1 ET, s. 107: �man verwirft z.B. das Problem des Steins des Weisen � nicht deshalb, weil alle 
Suche bisher ohne Erfolg war � sondern deshalb, weil dieses Problem nicht mit unserem 
Denkstil übereinstimmt� � �Nach unzerbrechlichen Glas hat man ebenso gesucht, ebenso 
ohne Ergebnis, aber man verwirft diese Frage nicht, weil sie mit unserem Denkstil 
übereinstimmt.� 
2 ET, s. 107: �Es entsteht eine spezifische Bereitschaft, dem Stil entsprechende Gestalten 
wahrzunehmen, es verschwindet dagegen parallel das Vermögen, nicht stilgemäße 
Phänomene wahrzunehmen; es entsteht eine entsprechende Tehnik, usw.� 
3 EE, s. 31: �� gibt es wahrscheinlich keine vollständigen Irrtümer, so wenig wie 
vollständige Wahrheiten.� 
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dvs. i en komplicerad stiliserande process i tankestilen.1 Processen är inte logiskt 
grundad även om skeendet i efterhand kan tyckas uppfylla logikens alla krav. 
Den är i stället beroende av psykologiska och sociala faktorer och styrs inte av 
ett väl definierat program utan snarare av en obestämd inre drivkraft mot ett mål 
som anges av kollektivet, t.ex. �maximering av erfarenheten� som enligt Fleck 
är den moderna vetenskapens mål.2 Fleck förklarar skeendet genom en liknelse 
om hur alla floder alltid till slut mynnar i havet. Hur kommer det sig att alla 
floder trots en ibland ursprungligen fel rörelseriktning, trots alla omväger och 
krökar alltid till slut hamnar i havet? Förklaringen är att det finns inget �hav i 
sig� utan bara en plats där vattnet ansamlas. Om tillräckligt mycket vatten flyter 
i floderna och om en höjdskillnad finns så att tyngdkraften kan verka, måste alla 
floder till slut mynna i havet. Tyngdkraftens inverkan motsvarar tankestilens 
stiliserande riktadhet (de passiva länkarna) och vattnets rörelse tankekollektivets 
arbete (de aktiva länkarna). Det slutliga resultatet beror inte på varje 
vattendroppes tillfälliga rörelseriktning utan härstammar från tyngdkraftens 
allmänna riktning.3

Kunskapsprocessen är enligt Fleck inte en relation enbart mellan ett vetande 
subjekt och ett objekt, som är föremål för vetandet, utan innefattar också en 
tredje komponent, nämligen den redan förut existerande kunskapen som finns 
samlad i tankestilen som en tradition och som bärs upp av tankekollektivet. 
Flecks epistemiskt betingade tredelning av kunskapsprocessen påminner vid ett 
första betraktande om Poppers ontologiska fördelning av kunskapen i tre olika 
världar där den objektiva kunskapen finns i värld 3. Fleck kände inte till Poppers 
teori om den tredje världen som framfördes betydligt senare.4 Det är heller inte 
troligt att Popper var förtrogen med Flecks tankegångar om kunskapsprocessens 
tredelning. Fleck har emellertid bemött liknande tankar framkastade av Riezler5

                                          
1 ET, s. 140: �Im irrtümlichen wie im wahren Wissen entsteht die Anschaungen nicht durch 
logische Kalkulation irgendwelcher Elemente, sondern durch einen komplizierten 
stilisierenden Prozeß.� 
2 EE, s. 70: �Ich halte das Postulat vom Maximum der Erfahrung für das oberste Gesetz 
wissenschaftlichen Denkens.� 
3 EE, s. 104-05: �Wie treffen alle Flüsse trotz anfänglicher falscher Richtung, trotz aller 
Umwege und Windungen, doch immer ins Meer? Es gibt kein �Meer an sich�, nur heißt die 
Stelle unten, die einzige, wo sich die Wässer ansammeln, Meer! Wenn nur genug Wasser im 
Flüsse fließt und wenn ein Gravitationsfeld vorhanden ist, müssen die Flüsse endlich ins Meer 
treffen. Das Gravitationsfeld entspricht der richtungsangebenden Stimmung, das Wasser der 
Arbeit des ganzen Denkkollektivs.� 
4 Popper, Objective Knowledge.
5 Riezler, �Die Krise der �Wirklichkeit�.� 
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som postulerade tre verkligheter med olika relationer till kunskapen. Riezler 
hävdade att våra yttre och inre varseblivningar formar en första verklighet från 
vilken en andra verklighet utgår som består av ting med utsträckning i tid och 
rum med sina egenskaper och relationer, förändringar och sammanflätningar. 
Denna andra verklighet har under historiens förlopp haft många former från 
magiska, religiösa till vetenskapliga utformningar. Alla dessa verkligheter måste 
ställas mot en tredje, inte längre subjektiv utan objektiv verklighet, som är 
absolut, som har grundat sig själv och som innehåller alla de andra 
verkligheterna. Dessa söker det beständiga i det obeständiga, �die Invarianten 
der Welt�.1 Fleck argumenterar mot detta genom att hävda att skulle problemet 
med kunskapsutvecklingen lösas på det traditionella sättet, dvs. som en 
individuell angelägenhet där det teoretiska går före det empiriska, dvs. att det 
skulle finnas en a priorisk kunskap hos en symbolisk �människa�, måste 
sentensen �nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu� kompletteras med 
�nihil est in sensu, quod non fuerit in intellectu�.2 Fleck menar att Riezlers två 
verkligheter ömsesidigt och samtidigt betingar varandra och förstår inte varför 
och hur man skall kunna skilja denna första och andra verklighet åt.3 Fleck 
ifrågasätter med detta den traditionella distinktionen mellan det subjektiva och 
det objektiva. Genom att införa en förmedlande länk, tankekollektivet med sin 
tankestil, dvs. föregående kunskap, fylls gapet mellan det subjektiva och det 
objektiva. Flecks kunskapsteoretiska relativism framträder här tydligt när han 
också bestämt avvisar en tredje, absolut verklighet i Riezlers mening.4 Av vad 
skulle den absoluta verkligheten vara oavhängig, frågar Fleck. Om det är av 
människan skulle den också vara onyttig för henne. Vill man att den skall vara 
oavhängig av det individuella måste den formas så att den betingas av det 
kollektiva, dvs. av ett demokratiskt utformat system, vilket är naturvetenskapens 
väg. Vill man att den skall vara oavhängig av �det skenbara� måste man betänka 
att det inte finns någon absolut skillnad mellan �sken� och �verklighet�, utan 
bara en skillnad i utveckling.5

1 Ibid., s. 52 et passim. 
2 ET, s. 47. 
3 ET, s. 47: �Damit weiß ich nicht, wozu und wieso ich eine erste und zweite Wirklichkeit 
unterscheiden soll, wie sie unter anderen Riezler schildert.� 
4 ET, s. 55: �Aus der Existens der naturwissenschaftlichen Gesetze � kan man auf keine 
absolute Wirklichkeit schließen.� 
5 ET, s. 56: �Es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen �Schein� und 
�Wirklichkeit�, sondern nur einen Entwicklungsunterschied.� 
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Vill man med �sann verklighet� förstå den mest innehållsrika, totala 
verkligheten ur vilken all annan verklighet kan härledas, måste man antingen 
avstå från motsägelselagen eller införa en princip om �den reciproka 
osäkerheten�.1 Enligt Fleck är det inte möjligt att från existensen enbart av 
naturvetenskapliga lagar sluta sig till en absolut verklighet eftersom det i en 
total, absolut verklighet också måste finns andra lagar, t.ex. etiska lagar eller 
deskriptiva, icke-normativa lagar, exempelvis i den politiska verkligheten, som 
inte kan härledas ur människans empiriska erfarenheter och där motsägelselagen 
ej gäller utan bara en ömsesidig osäkerhet. Fleck frågar sig om det för dessa 
tillstånd också finns en �absolut existens�, en deus ex machina, att tro på.2 Fleck 
anknyter härmed till ett av sina huvudtemata, nämligen avståndstagandet från 
det absoluta i dess olika former (jfr Poppers avståndstagande från essentialism3

och nedan kapitel 3). 
Flecks påstående att grunden för kunskapens tillväxt är förändringar av 

tankestilen och att tillväxten inte bara är kvantitativ utan också har kvalitativa 
aspekter, kan kanske förklaras av att han i sin kunskapsteori utgår från 
erfarenheter och tankegångar som finns inom medicinen där tanken på en 
evolutionär utvecklingsprocess är ett naturligt inslag. Medicinen är enligt Fleck 
inte renodlat naturvetenskaplig till sin natur utan har inom sig också biologiska 
och sociala aspekter där dikotomin mellan teori och praktik är mer eller mindre 
upphävd. Kunskapen växer inte på samma sätt som kristaller genom apposition 
utan snarare som levande organismer genom att utveckla varje detalj i harmoni 
med helheten.4 Idéer och begrepp utvecklas efter egna linjer enligt sina egna 
historiska villkor och följer inte några logiska lagar.5 De intellektuella 
funktionerna, kognitionen, innehåller enligt Fleck element som varken är 
                                          
1 ET, s. 56: �Wollte man endlich unter �absolute Wirklichkeit� die inhaltsreichste 
Sammelwirklichkeit verstehen, aus der sich jede andere ableiten ließe, dann müßte man 
entweder auf den Satz vom Widerspruch verzichten oder ein allgemeines Prinzip �der 
reziproken Unsicherheit� gelten lassen.� 
2 ET, s. 55: �Soll ich auch hier an eine �absolute Existenz�, an einen deus ex machina, glauben 
�?� 
3 Se Popper, Conjectures and Refutations, kapitel 3, s. 103-107. 
4 ET, s. 129: �Die Wissenschaften wachsen nicht wie Kristallen durch Apposition, sondern 
wie lebenden Organismen, die jede oder fast jede Einzelheit in Harmonie mit der Ganzheit 
entwickeln.�
5 EE, s. 15: �Zweitens sind eigene historische Gesetzmässigkeiten im Ablaufe der 
Ideenschicksale festzustellen, d.h. eigenartige allgemeine Phänomene der 
Erkanntnisgeschichte, die sie dem Betrachter des Schicksales der Ideen aufdrängen.� 
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spekulativa eller empiriska utan härstammar från den historiska utvecklingen.1

Begreppsutvecklingen är således i Flecks terminologi en passiv och inte en aktiv 
företeelse, dvs. ett resultat av de passiva komponenternas stiliserande verkan och 
där den drivande kraften är växelspelet mellan tankestilens aktiva och passiva 
komponenter. 

Inom tankekollektivet är som ovan påpekats interaktioner av olika slag i 
form av samtal, meddelanden och diskussioner en normal företeelse som 
påverkar och förändrar tankestilens innehåll. En observation blir inte ett faktum 
förrän den dels har stiliserats och förstärkts av tankestilen, dels genomsyrats och 
accepterats av tankekollektivet med de förändringar i tankestilen som blir 
följden. Ett faktum är således inte någonting absolut annat än i sin relation till 
den aktuella tankestilen. Ett faktum kan också förändras. �Rena fakta� som är 
oföränderliga finns därför inte. Fleck medger att �mutationer� i tankestilen 
förekommer och att förändringar kan te sig som omedelbara gestaltskiften. 
Dessa mutationer kan emellertid inte jämställas med Kuhnska revolutioner eller 
Wittgensteins �anka/hare-spel� som är momentana företeelser och som i 
anka/hare-spelet dessutom är reversibla, utan betingas, enligt Fleck, av de 
förändringar i tankestilen som från ursprungliga oklarheter i denna leder fram 
till nya begrepp och har samma karaktär som vändpunkten2 i den mikrosociala 
beskrivningen av hur ett faktum kommer till enligt konstruktivismens 
tankegångar (Latour och Woolgar).3 Vändpunkten är således resultatet av ett 
långt sick-sackartat händelseförlopp som avslutar en stiliseringsprocess och som 
i mycket påminner om Poppers �trial and error� metod och är inte en momentan, 
reversibel företeelse. 

2.5.2. Faktabildningen 

Den andra linjen är en granskning av faktabildningen baserad på en 
detaljerad undersökning av Wassermannreaktionens tillkomst. 
Wassermannreaktionen kan sägas vara ett exempel på hypostasering av en uridé, 
nämligen idén om förekomsten av �förändringar i blodet� som orsak till 

1 ET, s. 101: �Unsere Erkenntnis enthällt gewisse Elemente, die weder spekulativ noch 
empirisch sind, sondern ab evolutione historica stammen.� 
2 EE, s. 95: �Die erkenntnistheoretische wichtigste Wendung � Die Zeitpunkt dieser 
entscheidenden Wendung lässt sich nicht genau bestimmen.� 
3 Latour och Woolgar, Laboratory Life, s. 147: �here we reach a turning point � The 
predicate became absolute, all modalities were dropped and the chemical name began to be 
the name of a real structure. Immediately the status of TRF was transformed into that of a 
fact.� Se vidare ovan i kapitel 3. 
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sjukdomar. Den slutliga Wassermannreaktionen är en komplicerad serologisk 
reaktion som bygger på olika delreaktioner som var och en är ospecifik. Dessa 
har genom en lämplig kombination byggts ut till en praktisk klinisk metod som 
kan användas för att med stor säkerhet påvisa sjukdomen syfilis. I de 
ursprungliga försöken att finna en användbar metod begagnade Wassermann sig 
av immunitetsreaktioner för påvisandet av förändringar i blodet. Han utgick 
emellertid från delvis andra utgångspunkter och med ett annat mål i sikte än vad 
som sedan kom att bli den slutliga basen för och utformningen av reaktionen. 
Många olika, delvis misslyckade försök ledde så småningom fram till en 
användbar metod. Vändpunkten kan inte exakt anges i tiden liksom inte heller 
vem eller vilka som bidrog till denna. Inte heller i efterhand kunde detta säkert 
anges. Deltagarna i hela denna process kunde senare inte heller återge de 
ursprungliga målen för undersökningen som de antingen hade glömt bort eller 
gett en annan mening och som t.o.m. i vissa fall förnekades. Detta visar, enligt 
Fleck, att de första iakttagelserna i en undersökning är osäkra och inte kan 
reproduceras och att de inte kan betraktas som objektiva protokollsatser. Ur ett 
ursprungligt kaos framtonar i stället så småningom genom ett 
abstraktionsförfarande och en syntes ett stilriktigt resultat och ett faktum har 
skapats när det har införlivats med tankestilen och visat sig vara reproducerbart, 
dvs. användbart. 

I skeendet kan tre olika stadier iakttas. Det första steget karakteriseras ofta 
av en tillfällig iakttagelse som följs av ett skede som kännetecknas av 
oreproducerbara och i efterhand inte klart uppfattade �första iakttagelser�, kort 
sagt ett kaos där en fast grund saknas. Detta tillstånd övergår i en period som 
utmärks av en kamp mellan olika åsikter och ett mödosamt utarbetande av 
resultaten, dvs. ett skede då erfarenheten byggs upp genom ett antal såväl 
lyckade som misslyckade försök och då ett tankemotstånd från omgivningen gör 
sig gällande, ett motstånd som bildar den grund som tankekollektivet söker sig 
fram till. Till slut nås en vändpunkt där tillståndet uttrycks i form av ett 
reproducerbart, stilriktigt resultat, ett gestaltseende, som inte står i en direkt eller 
rationell relation till den �första iakttagelsen� men som i praktiken motsvarar 
den fasta grund som alla empiriska vetenskaper har som sitt mål och som är 
betingad av de passiva komponenterna i kunskapen. �Så uppstår ett faktum, först 
ett aviserande av ett motstånd i ett ursprungligt kaotiskt tänkande, sedan ett 
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bestämt tanketvång och slutligen en omedelbar varseblivning av en gestalt�
(min översättning).1

Fleck beskriver i en liknelse förloppet som ett skeende där forskaren till en 
början i ett brus av toner svagt urskiljer en melodi som är ohörbar för andra än 
forskaren. Genom att vrida och vända på sitt instrument kan han selektivt pejla 
in melodin och göra den hörbar även för den oinvigde. Fleck tror inte det är 
möjligt att bestämma exakt när detta sker för första gången och att man därför 
inte kan tala om de första försökens riktighet eller oriktighet.2 Det finns därför 
inte någon början och heller inte något slut på detta arbete som alltid pågår, bl.a. 
genom att de passiva länkarna i processen omvandlas till aktiva varvid nya 
aktiva förutsättningar uppstår. I praktiken kan därför inga �protokollsatser� 
ställas upp som stöder sig på en �ursprunglig första iakttagelse�. Först i 
efterhand, men inte under undersökningens gång, kan ett vetande legitimeras.3

Många idéer bygger också på misstag eller uppslag som i det fortsatta förloppet 
visat sig vara felaktiga. Detta är emellertid ingen nackdel utan utgör snarast en 
av förutsättningarna för kunskapens tillväxt som också har framhållits av 
Feyerabend.4 Fleck är således inte främmande för att teorier är felbara, fallibla, 
och att de under kunskapsutvecklingen faller bort och ersätts av andra teorier (se 
kapitel 2 nedan om Flecks relation till Poppers fallibilism och trial and error 
metod).

Faktabildningen, sökandet efter ett faktum, leds och styrs av signaler 
(�Avisos�) som uppfattas som ett tankemotstånd från tankestilen och som 
favoriserar vissa förutsättningar, begränsar och inskränker andra för att till slut 
sålla bort de som ej kan anpassas till (ej låter sig stiliseras av) tankestilen. Ett 
faktum är således någonting som framkommer under undersökningens gång 
eller under utförandet av en serie experiment när tankemotståndet från 
tankestilen blivit tillräckligt stort och stiliseringen och utsållningen har avslutats. 

1 EE, s. 124: �So entsteht die Tatsache: zuerst ein Widerstandsaviso im chaotischen 
anfänglichen Denken, dann ein bestimmter Denkzwang, schließlich eine unmittelbar 
wahrzunehmende Gestalt.�
2 EE, s. 113-14. 
3 EE, s. 118: �Folglich sind praktisch überhaupt keine Protokollsätze aufstellbar, die sich auf 
unmittelbare Beobachtungen beziehen würden und aus denen durch logischen Schließen die 
Ergebnisse folgten. Dergleichen ist nur während nachträglicher Legitimierung eines Wissens 
möglich, nicht aber während der eigentlichen Erkenntnisarbeit.� 
4 Feyerabend, Ned med metodologin, s. 28-29: �Teorier blir begriplig och �förnuftiga� endast 
efter det att deras osammanhängande delar använts under en lång tid. Ett sådant orimligt, 
meningslöst och omedvetet förspel visar sig sålunda vara en oundviklig förutsättning för 
klarhet och empiriska framsteg.� 



88

Flecks ståndpunkt här påminner mycket om Durkheims beskrivning av vad som 
kännetecknar ett socialt faktum: �Ett socialt faktum känns igen på den yttre 
tvingande makt som det utövar � eller kan utöva � på individen ... och på ... att 
det gör motstånd mot varje individuellt försök att besegra det�.1 Naturen av fakta 
har tidigare också diskuterats av LeRoy som påpekar att �det finns inga absoluta 
fakta, som kan definieras internt � fakta är på något sätt konstruerade av vårt 
medvetande� (min översättning).2 Flecks definition av ett vetenskapligt faktum 
är att �ett faktum är en tankestilsmässig begreppsrelation som kan undersökas ur 
historiska, individuella och kollektiv-psykologiska synpunkter men som inte 
utan vidare kan rekonstrueras innehållsmässigt från dessa ståndpunkter. Detta 
visar den inneboende samhörigheten mellan vetandets aktiva och passiva 
komponenter liksom det förhållandet att antalet såväl aktiva som passiva länkar 
växer med antalet fakta� (min översättning).3

Vändpunkten i undersökningen kommer när tankekollektivet har accepterat 
resultatet av undersökningen och detta har införlivats med tankestilen. Först när 
resultatet kan upprepas och således visat sig vara användbart, uppstår ett faktum. 
I Wassermannreaktionens historia markerar den kunskapsteoretiska 
vändpunkten den egentliga upptäckten av Wassermannreaktionen som en 
användbar metod. Användbarheten är ett uttryck för det nödtvungna, passiva 
resultatet i relation till de aktiva komponenterna. Fleck förklarar t.ex. införandet 
av ett nytt medel, ett alkoholextrakt, i Wassermannreaktionens utformning, som 
en aktiv akt och användbarheten som med nödvändighet följd av detta som en 
passiv akt.4 Användbarhetsbegreppet återkommer ständigt hos Fleck som en 
förklaring till hur de passiva länkarnas tvångsverkan slutligen manifesteras. 
Fleck förklarar t.ex. att användbarheten av begreppen �grundämne� och �atom� 
                                          
1 Durkheim, Sociologins metodregler, s. 26. 
2 Giedymin, �Editors introduction�, s. XXIX, �facts are in a way created by it [our mind].� Se 
LeRoy, �Science et philosophie�, s. 517. 
3 EE, s. 110: �Wir können die wissenschaftliche Tatsache definieren als eine denkstilsgemäße 
Begriffsrelation, die zwar von geschichtlichen, individuell- und kollektiv-psychologischen 
Standpunkten aus untersuchbar, aber nie ohne weiteres aus diesen Standpunkten inhaltlich 
vollständig konstruierbar ist. Somit ist jenes Phänomen unzutrennlicher Verbundenheit 
aktiver und passiver Anteile des Wissens ausgedrückt und auch das Phänomen, daß die Zahl 
beider Anteile mit der Zahl der Tatsachen wächst.� 
4 EE, s. 106: �Aktiv war die Einführung des Alkoholextraktes; seine Brauchbarkeit ergibt sich 
aber zwangsläufig, passiv in bezug auf den isolierten Erkenntnisakt� och s. 109: �die 
Alkoholverwendung zur Extraktbereitung ein aktiver Wissenseinteil, die Brauchbarkeit 
dagegen solcher Extrakte ein passiver ist� .� 
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inom kemin i första hand är oavhängigt av forskarnas insatser.1 Varken 
användbarhet eller intersubjektivitet är emellertid, enligt Fleck, ett tillräckligt 
kriterium på �sann� vetenskap, eftersom illusionernas harmoni är lika användbar 
för falska föreställningar som för sanna och det inte finns en allmängiltig 
intersubjektivitet utan bara en som är betingad av den aktuella tankestilen, dvs. 
tankestilen gäller även för �falsk� kunskap.2

Tidiga motgångar och misstag under undersökningens gång glöms ofta bort 
och hela undersökningen framstår i efterhand i en förklarad dager trots att de 
initiala iakttagelserna inte kan reproduceras eller ens förklaras av det slutliga 
resultatet. Ett faktum är således ingenting färdigt som finns i naturen och bara 
väntar på sin upptäckt, utan en företeelse som uppkommer genom människans 
handlande och som förändras när de passiva och aktiva kopplingarna förändras. 
Det finns således ingen veni-vidi-vici-epistemologi à la Julius Caesar utan alla 
upptäckter är sociala, kollektiva konstruktioner inom ramen för en tankestil. 

�Kunskapen är ett syntetiskt, evigt och aldrig avslutat arbete liksom flodens 
arbete när den utformar flodfåran� (min översättning).3 Den är varken en passiv 
ansamling av fakta eller ett förvärv hos enskilda individer i en oföränderlig 
omvärld, utan en ständigt levande och fortgående process som omformar 
omvärlden och som själv omformas, dvs. en skapande verksamhet. Varken 
subjektet eller objektet kan därvid tillskrivas en självständig verklighet. Varje 
existerande ting beror på en växelverkan och är relativ.4 Kunskapsprocessen kan 
definieras som ett sätt att ur givna förutsättningar, dvs. de aktiva kopplingarna i 
tankestilen tillsammans med de passiva kopplingarna, fastställa ett användbart 
resultat. Det tvång eller nödvändighet som uppstår under processens gång 
härstammar från de passiva kopplingarna stiliserande verkan och uppfattas av 
oss som den objektiva verkligheten. Resultatet är ett faktum som till sin natur är 

1 EE, s. 110: �Die Brauchbarkeit dieser Begriffe in Chemie ist aber ein vom Erkennenden 
zunächst unabhängiger Umstand.� 
2 ET, s. 144-145: �Die Zustimmung der Allgemeinheit ist nicht Kriterium der Wissenschaft, 
weil es die Zustimmung der �Allgemeinheit� nie gibt, sondern nut die �unserer Gemeinschaft�, 
und darüber verfügt die falsche Erkenntnis genauso.� � �Auch die Anwendbarkeit ist nicht 
Kriterium, weil dank der Harmonie der Täuschungen die falsche Anschaungen genauso 
anwendbar ist.� 
3 ET, s. 54: �Es ist eine ewige, vielmehr syntetische als analytische, nie fertig zu machende 
Arbeit, wie die Arbeit des Stromes, der sein Bett formt.�
4 ET, s. 48: �Denn Erkennen ist weder passive Kontemplation noch Erwerb einzig möglicher 
Einsicht im fertig Gegebenen. Es ist ein tätiges, lebendiges Beziehungseingehen, eine 
Umformen und Umgeformtwerden, kurz ein Schaffen. Weder dem �Subjekt� noch dem 
�Objekt� kommt selbständige Realität zu; jede Existens beruht auf Wechselwirkung und ist 
relativ.� 
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en av tankestilen formad, stilriktig begreppsrelation. Den kan undersökas ur 
historiska och psykologiska synpunkter men kan inte fullt ut rekonstrueras från 
dessa eftersom relationen mellan de aktiva och passiva komponenterna är 
föränderlig och sådan att de två aldrig kan uppträda var och en för sig utan alltid 
förutsätter varandra.1

När mängden av fakta växer ökar båda komponenterna i antal. Ju mer 
utbyggt ett kunskapsområde är desto mindre blir meningsskiljaktigheterna i 
systemet. Det fria spelrummet i nätverket minskas i takt med ökningen av 
antalet knutpunkter vilket kan leda till att den fria utvecklingen av tänkandet 
inskränks. Detta motverkas emellertid av kunskapsprocessens dynamiska 
karaktär som hela tiden förändrar nätverket och dess knutpunkter. Skulle alla 
tankestilar vara helt identiska och oföränderliga skulle varje upptäckt, dvs. 
varseblivning av något nytt vara omöjlig.2 Man kan emellertid inte enkelt och 
direkt se det som är nytt eller avvikande utan att hela tankestilen först förändras 
och det tvång den utövar upphör att verka. För detta krävs att en intellektuell oro 
och en förändring av andan i tankekollektivet uppkommer som gör det möjligt 
men också nödvändigt att se det nya och det avvikande.3

Det finns ett samband mellan fakta och erfarenhet. Ett faktum är vad vi gör 
av vår erfarenhet och kan sägas vara en begreppsrelation, som är den 
oundvikliga följden av tidigare accepterade begrepp manifesterade i de passiva 
kopplingarna i tankestilen. Experimentet spelar en stor roll i Flecks 
epistemologi. Ett vetenskapligt experiment som är utformat på ett optimalt sätt 
behöver, enligt Fleck, inte utföras eftersom visshet om utfallet är en 
förutsättning för att experimentet skall kunna genomföras på ett optimalt sätt. 
Kunskapsprocessen består därför i ett tidigt skede av experimentet av ett kaos, 
där utfallet ofta är vagt och osäkert och svårt att tyda. Processen fortskrider 
genom en irrationell begreppsformulering och en stilomformning av 
experimentet så att detta till slut får karaktären av en stilriktig varseblivning. 
Ibland kan utfallet av experimentet te sig som ett direkt avslöjande. Detta kräver 
för att kunna lyckas både utbildning och speciell skolning. En sådan beredskap 
                                          
1 EE, s. 110: �Wir können vorläufig die wissenschaftliche Tatsache definieren als eine 
denkstilsgemäße Begriffsrelation, die zwar von geschichtlichen, individuell und kollektiv-
psychologischen Standpunkten aus untersuchbar, aber nie ohne weiteres aus diesen 
Standpunkten inhaltlich vollständig konstruierbar ist.�
2 ET, s. 68: �Wenn es eine völlige Identität und Unveränderlichkeit des Denkstils gäbe, wurde 
jede Entdeckung, d.h. das Wahrnehmen von etwas Neuem, unmöglich.� 
3 ET, s. 78: �Es muß eine spezifische intellektuelle Unruhe und eine Wandlung der 
Stimmungen des Denkkollektives entstehen, die erst die Möglichkeit und die Notwendigkeit 
dazu schafft, etwas Neues, Abgeändertes zu sehen.� 
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för direkt varseblivning, dvs. en riktad och stilriktigt formad beredskap, en 
intuition, är ett viktigt drag i tankestilen, som kan karakteriseras som en riktad 
beredskap för identifiering av stilriktigt formade begrepp. Ett faktum 
uppkommer således genom ett växelspel mellan den ofta vaga, kaotiska 
upplevelsen i början av experimentet och den förhärskande tankestilen som 
genom att bjuda ett motstånd (de passiva kopplingarna) omformar experimentet 
till en stilriktig form. När omformningen nått ett tröskelvärde kan resultatet 
direkt identifieras som en omedelbart upplevd gestalt och införlivas med 
tankestilen som ett faktum. På så sätt uppkommer en bas av fakta som är 
gemensam för tankestilen. För Fleck innebär detta ett ständigt pågående arbete, 
som kontinuerligt reviderar kunskapsinnehållet, varvid även basen av fakta 
ständigt förändras. Tidigare passiva element i kunskapen kan förenas med aktiva 
eller ersättas av aktiva samtidigt som aktiva element kan övergå i passiva. 
Karakteristiskt är att mängden av såväl aktiva som passiva element hela tiden 
ökar vilket gör att strukturen i kunskapen blir alltmer förtätad varvid den inre 
harmonin liksom trögheten i systemet ökar.1

Fleck diskuterar två kunskapsteoretiska misstag som har sin grund i 
motsättningen mellan föreställningen om subjektiv och objektiv kunskap. Det 
första misstaget är den överdrivna respekt som sociologiska och humanistiska 
tänkare [t.ex. Gumplowicz, Jerusalem och Lévy-Bruhl] hyser för faktas 
integritet, dvs. tron på en absolut objektiv kunskap.2 Det andra misstaget är den 
stora respekten för det mänskliga tänkandet (�logiken�) som karaktäriserar de 
filosoferande naturforskarna, enkannerligen Wienkretsens medlemmar (Schlick, 
Carnap m.fl.), som hyser en överdriven respekt för logik och en slags religiös 
högaktning för logiska slutledningar.3 Det första misstaget leder till att fakta 
betraktas som oföränderliga och kunskapen som relaterad till fakta, det andra till 
att det mänskliga tänkandet stelnar i en absolut form och att empiriska 
företeelser i stället relateras till det oföränderliga tänkandet.4 Det är oklart om 

1 Som jag tidigare har påpekat finns inom LeRoys nominalism tankegångar om faktas natur 
som mycket liknar de som framförts av Fleck. Således ansåg LeRoy att det inte finns några 
absoluta fakta och att �facts in a way are created by us�, citerat efter Giedymin, �Editor´s 
Introduction�, s. XXIX. 
2 EE, s. 65: �Sie haben allzugroßen Respekt, eine Art religiöser Hochachtung vor 
naturwissenschaftlichen Tatsachen.� 
3 EE, s. 69: �� sie begehen ihrerseits den Fehler, allzugroßen Respekt vor Logik, eine Art 
religiöser Hochachtung vor logischem Schließen zu haben.� 
4 EE, s. 69: �Für �des sogenannten Wiener-Kreises (Schlick, Carnap u.a.) ist menschliches 
Denken � ein Fixum, ein Absolutum � die empirische Tatsache dagegen das Relative. 
Umgekehrt sehen die � humanistisch gebildeten Philosophen [Jerusalem, Durkheim, Lévy-
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Fleck här med �Logik� avser tänkandet i en vidare bemärkelse, dvs. teorier och 
hypoteser och inte enbart logiskt slutande eller om han med det mänskliga 
tänkandet, åtminstone �som ett ideal, som ett tänkande som det bör vara� (min 
översättning),1 avser just det logiska tänkandet. Att Fleck med tänkandet avser 
det logiska tänkandet framgår, tycker jag, av ovanstående citat där han förklarar 
att han med den alltför stora högaktningen av logiken just avser det logiska 
slutandet (�eine Art religiöser Hochachtung vor logischem Schließen�). Fleck 
vänder sig också mot att �det mänskliga förståndet�, som han kallar en fiktiv 
skapelse, skulle besitta en �logisk struktur� som alltid och överallt skulle vara 
den enda möjliga formen för tänkandet.2

Det är intressant att jämföra de två misstagen med Quines kritik av 
empirismens två dogmer, nämligen dogmen om den givna oföränderliga 
karaktären av observerbara basala fakta, dvs. dogmen om reduktionismen, tron 
att varje meningsfullt påstående är ekvivalent med någon logisk konstruktion av 
termer som refererar till direkta observationer och dogmen om en fundamental 
skillnad mellan analytiska och syntetiska påståenden, dvs. mellan sanningar som 
inte är empiriskt grundade och sanningar som är empiriskt grundade.3 Det finns 
här vissa likheter mellan Fleck och Quine men ingen absolut överensstämmelse 
eftersom de problem som berörs delvis är olika. Quines två dogmer handlar om 
problem kring 1) reduktionismen, dvs. att satsers mening kan reduceras till 
termer som uttrycker direkt och omedelbar erfarenhet (empirisk meningsteori) 
och 2) förekomsten av en grundläggande skillnad mellan analytiska och 
syntetiska sanningar (sanning beroende på mening och sanning beroende på 
fakta). De två misstag som Fleck anför berör i korthet 1) tron på fakta som 
slutgiltiga och 2) tron på logik och logiska slutledningar som absoluta. 

Det är inte svårt att se att det första problemet, dvs. respekten för fakta 
respektive den empiriska meningsteorin, har gemensamma utgångspunkter, 
                                                                                                                                   
Bruhl m.fl. se s. 62-63] der Tatsache das Fixum, im menschlichen Denken hingegen das 
Veränderliche.�
1 EE, s. 69: �menschliches Denken (wenigstens als Ideal, als Denken, wie es sein soll) � .� 
2 ET, s. 85: �Der �menschliche Verstand�, dieser fiktive Vertreter des Verstand aller 
Menschen, soll � in seiner �logischen Struktur� immer und überall derselbe, sogar überhaupt 
der einzig mögliche sein.� 
3 Quine, �Two Dogmas of Empiricism�, s. 20: �Modern empiricism has been conditioned in 
large part by two dogmas. One is a belief in some fundamental cleavage between truths which 
are analytic, or grounded in meanings independently of matters of fact, and truths which are 
synthetic, or grounded in fact. The other dogma is reductionism: the belief that each 
meaningful statement is equivalent to some logical construct upon terms which refer to 
immediate experience.� 
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nämligen erfarenhetens teoriberoende. Fakta är föränderliga eftersom de är mer 
eller mindre stiliserade av tankestilen och således tidsmässigt och rumsligt 
betingade. Av samma skäl är reduktionismen, som kännetecknar den logiska 
positivismen, en omöjlig ståndpunkt, eftersom det inte finns någon absolut säker 
grund för kunskapen varför en reduktion inte alltid är möjlig. Det är svårare att 
se sambandet mellan Flecks och Quines positioner när det gäller det andra 
problemet. Ett skäl är att Fleck inte klart preciserar vad han avser med �Logik� i 
den ovan citerade satsen. Min tolkning är att han avser den gängse betydelsen av 
logik, dvs. logisk slutledning. En annan tolkning är att han med �Logik� menar 
tänkandet i största allmänhet, dvs. teorier och hypoteser. Om den första 
tolkningen är riktig skulle Fleck vända sig mot logiska slutledningars karaktär 
av absolut visshet och att teorier skall uppfattas som enbart beroende av logiska 
slutledningar och vara undandragna tankestilens stiliserande inverkan. Detta är i 
linje med Flecks kunskapsteori som förutsätter förändringar i tankestilen och 
därmed en föränderlighet i tänkandet, även av det logiska tänkandet. Teorier är 
inte bevisade sanningar utan hypoteser som är beroende av den aktuella 
tankestilen. Möjligen är logiken också föränderlig vilket är en trolig slutsats om 
man tar hänsyn till vad Fleck säger i opposition mot Jerusalem om det orimliga i 
att det skulle finnas en för hela mänskligheten gemensam logik, �man kan � 
inte instämma i Jerusalems åsikter om logikens uppkomst, [nämligen att] 
logikens ursprung har ett nära samband med utvecklingen av idén om 
mänskligheten som en enda stor enhet [och att] det logiskt allmänna är ett för 
alla enskilda människor giltigt förhållande som gäller logisk över- och 
underordning � .� Detta är, enligt Fleck, alldeles för schematiskt framställt. 
�Hör de primitiva folken också till den enhetliga mänskligheten eller inte? Deras 
annorlunda logik är like litet allmänmänskligt giltig som vår logik� (min 
översättning).1

En följd av Quines semantiska holism är en metodologi som otydliggör 
gränsen mellan syntetiska satser med sitt empiriska innehåll och analytiska 
satser som saknar empiriskt innehåll.2 Sanningen i en sats kan enligt Quine 
uppdelas i en lingvistisk och en extralingvistisk komponent och det skulle då 
vara frestande att tro att sanningen i en sats också på något sätt kunde analyseras 
i en lingvistisk och en faktisk komponent så att i en analytisk sats den faktiska 
komponenten har värdet noll under det att den lingvistiska komponenten finns i 

1 EE, s. 68, not 41. 
2 Quine, Theories and Things, s. 71: �Holism blurs the supposed contrast between the 
synthetic sentence, with its empirical content, and the analytic sentence, with its null content.� 



94

både analytiska och syntetiska satser. Hur rimligt det än kan synas att dra en 
gräns mellan analytiska och syntetiska satser så kan den, enligt Quine, inte dras 
eftersom det inte finns något annat sätt att göra detta på än att använda begrepp 
såsom nödvändighet, likvärdighet eller meningslikhet som alla i sig är 
problematiska. Att dra en sådan gräns skulle därför för en empirist som Quine 
var det samma som att hävda en icke-empiriskt dogm, dvs. en metafysisk 
trosartikel.1

En följd av Quines metodologiska monism är att de analytiska satsernas 
organiserande roll kommer att fördelas över alla satser i systemet och att det 
empiriska innehållet som kännetecknar syntetiska satser också blir diffust 
fördelat i systemet.2 Om dessa två dogmer, som till sitt ursprung är identiska,3

överges, dvs. om klyftan mellan analytiska och syntetiska satser inte kan 
upprätthållas, förlorar logiken sin dragningskraft som något absolut som styr 
tänkandet. Om dessutom reduktionismen förlorar sin grundläggande betydelse 
som förklaring av framstegen inom kunskapen kan en absolut säker kunskap inte 
finnas. Gränsen mellan spekulativ metafysik och naturvetenskap kommer då att 
grumlas samtidigt som ett närmande görs till pragmatismen.4

Utan dessa två dogmer får kunskapen karaktären av en �intervening theory� 
i Quines mening eller, som Fleck benämner det, ett nätverk i en tankestil. 
Tankestilen är det mer omfattande begreppet eftersom det är avpassat till en 
evolutionär kunskapsteori under det att �intervening theory� har en mer 
begränsad bakgrund i den logiska positivismens lingvistiska vändning. 
Tankegångarna i och betydelsen av dessa två uppfattningar för förståelsen av 
kunskapstillväxten är emellertid de samma. Bägge föreställningarna kan också 
tjänstgöra som modell för en tredje förmedlande länk mellan det subjektiva och 
                                          
1 Quine, �Two Dogmas of Empiricism�, s. 36-37: �[Thus] one is tempted to suppose in 
general that the truth of a statement is somehow analyzable into a linguistic component and an 
factual component. Given this supposition, it next seems reasonable that in some statements 
the factual component should be null; and these are the analytic statements. But � a 
boundary between analytic and synthetic statements simply has not been drawn. That there is 
such a distinction to be drawn at all is an unempirical dogma of empiricists, a metaphysical 
article of faith.� 
2 Quine, Theories and Things, s. 71-72: �� the holism � should be seen as a moderate and 
relative holism. What is important is that we cease to demand or expect of a scientific 
sentence that it have its own separable empirical meaning.� 
3 Quine, �Two Dogmas of Empiricism�, s. 41: �The two dogmas are, indeed, at root 
identical.� 
4 Quine, From a Logical Point of View, s. 20: �Both dogmas� are ill-founded. One effect of 
abandoning them is � a blurring of the supposed boundary between speculative metaphysic 
and natural science. Another effect is a shift towards pragmatism.� 
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det objektiva och leda fram till en ståndpunkt som når bortom objektivism och 
relativism. Fleck uttrycker samma tankar när han hävdar att för den logiska 
positivismens företrädare (t.ex. Schlick, Carnap och andra) det mänskliga 
tänkandet, [tänkandet i logikens regler], företräder ett Fixum, ett Absolutum och 
empiriska fakta det föränderliga, under det att för kunskapssociologerna, de 
humanistiska forskarna (t.ex. Lévy-Bruhl, Gumplowicz och Jerusalem), fakta är 
det som utgör ett Fixum och som det mänskliga tänkandet måste böja sig för. 
Vardera sidan förlägger således det absoluta till det för dem okända.1

Fleck söker en kombination mellan dessa två tänkesätt som han 
åstadkommer genom att från vardera ståndpunkten avlägsna, eller så att säga 
relativisera, det absoluta. Enligt Fleck är såväl tänkandet som fakta föränderliga. 
Förändringar i tänkandet uppenbarar sig som förändrade fakta och omvänt kan 
nya fakta principiellt bara påträffas genom nytt tänkande.2 Detta betyder att 
antalet problem som finns att lösa är oändligt och att det inte finns ett slut på 
vetandet. Tankestilen skapar sin verklighet på samma sätt som andra produkter 
skapas av kulturen och genomför också av sig själv vissa harmoniska 
förändringar.3 Det finns därför ingen verklighet som är oberoende av 
erfarenheten. Erfarenheten konstituerar verkligheten genom att ett faktum, som 
är ett element i verkligheten, också är ett resultat av upplevelsen av verkligheten. 
Verkligheten inverkar på vad som kan bli erfarenhet. �I naturvetenskapen liksom 
i konsten och i livet finns därför ingen annan naturtrohet än kulturtrohet� (min 
översättning och kursivering).4

1 EE, s. 69: �Für � des sogenannten Wiener Kreises (Schlick, Carnap u.a.) ist menschliches 
Denken (wenigsten als Ideal, als Denken, wie es sein soll) ein Fixum, ein Absolutum � die 
empirische Tatsache dagegen das Relative. Umgekehrt sehen die humanistischen gebildeten 
Philosophen in der Tatsache das Fixum, im menschlichen Denken hingegen das 
Veränderliche. Charakteristisch, wie beide Parteien das Fixum in das ihnen fremde Bereich 
verlegen!� 
2 EE, s. 70: �� grundsätzlich neue Tatsachen nur durch neues Denken auffindbar sind.� 
3 ET, s. 126: �Der Denkstil erschafft die Wirklichkeit nicht anders als andere Produkte der 
Kultur und macht zugleich selbst gewisse harmonische Veränderungen durch.� 
4 EE, s. 48: �In der Naturwissenschaft gibt es gleichwie in der Kunst und im Leben keine 
andere Naturtreue als die Kulturtreue.� 
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3. TANKESTIL, PARADIGM OCH KRITISK RATIONALISM 

Tes: Flecks kunskapsteori kan förklara kunskapens tillväxt utan att tillgripa språngvisa 
förändringar eller en ständigt pågående elimineringsprocess. Paradigm är oföränderliga 
(�rigida�) företeelser och tankestilar kontinuerligt föränderliga (�emergenta�) företeelser

3.1. INLEDNING

Ett av kunskapsteorins huvudproblem är hur tillväxten av kunskapen sker, 
dvs. hur vetenskapliga framsteg är möjliga, om kunskapsutvecklingen enbart 
består av en ständigt ökande anhopning av kunskap utan att denna samtidigt 
förändras och förnyas. Den logiska positivismen ärvde de ursprungligen 
positivistiska måttstockarna för vetenskaplig rationalitet, nämligen tanken att 
kunskapen i grund och botten är oföränderlig och att tillväxten är utformad som 
en linjär, kumulativ process som karaktäriseras av fortlöpande reduktioner. 
Vetenskapsmännen kan då alltid, utan att behöva återgå till utgångspunkten, 
välja sanna teorier för sin fortsatta verksamhet. Förutsättningen för den logiska 
positivismens framstegstänkande är att det finns regelbundenheter i naturen och 
att induktion, baserad på en säker grund för kunskapen, är ett giltigt förfarande, 
att ny kunskap läggs till gammal kunskap och att denna fortlöpande kan härledas 
ur den gamla eller att båda skeendena, addition och reduktion, ingår i processen. 
Redan Hume visade att Bacons uppfattningen av vetenskapen är felaktig, att 
induktion är logiskt otillåten och att endast vanan kan förklara den känsla av 
förväntan och tro vi har på förekomsten av regelbundenheter i naturen liksom 
vår övertygelse om att dessa kan legitimeras genom upprepade observationer. 
Humes skepticism utmynnade i åsikten att kunskapen i grunden är irrationell. 
Problemet om kunskapen ändå trots allt är en rationell verksamhet, om valet 
mellan teorier är förnuftsmässigt grundat och om framstegen i kunskapen står på 
en rationell bas, kvarstår emellertid som ett av de mest aktuella problemen inom 
kunskapsteorin. 

Gemensamt för såväl Flecks som Kuhns kunskapsteorier liksom för Poppers 
vetenskapsmetodologi är försöken att förstå och lösa problemen kring 
kunskapens föränderlighet och den därmed förknippade frågan hur rationella 
framsteg i kunskapen är möjliga. Den allmänna åsikten har länge varit att Kuhns 
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lösning, även om Kuhn själv inte anser sig vara relativist, innebär att kunskapen 
är relativistiskt grundad och att tillväxten inte är rationellt betingad utan sker på 
ett icke-rationellt, diskontinuerligt sätt, som en religiös omvändelse eller i form 
av ett momentant gestaltskifte, en s.k. vetenskaplig revolution. Poppers lösning 
följer en annan linje då han hävdar att kunskapen är rationellt och icke 
relativistiskt grundad och att framstegen dikteras av en kritisk metodologi som 
utformats i enlighet med en �trial and error� metodologi. Flecks lösning var att 
försöka finna en väg förbi den logiska positivismens krav på absolut visshet som 
grund för kunskapen som inte leder till en total relativism och samtidigt undvika 
att följa den framväxande kunskapssociologins fasthållande vid det individuella 
i kunskapen. Min tes är att Fleck redan tidigt såg de olika ståndpunkterna och 
försökte finna en väg förbi dessa genom att postulera en internt relativistisk 
realism baserad på en historiskt och socialt betingad jämförande kunskapsteori.

Kuhns utgångspunkt är en historisk och psykologisk syn på vetenskapliga 
framsteg. I stället för Poppers fallibilism och hans �trial and error� metodologi 
uppställer Kuhn som bas för den vetenskapliga verksamheten en paradigmstyrd 
normalvetenskap. Han hävdar vidare att studiet av vetenskapernas historia visar 
att de verkliga vetenskapliga framstegen inte har skett inom den paradigmstyrda 
normalvetenskapens ramar utan endast, eller i huvudsak enbart, i samband med 
periodvis återkommande omvälvningar, vetenskapliga revolutioner.1 Liksom 
Fleck och Popper betonar Kuhn observationers och faktas teoriberoende vilket 
enligt Kuhn leder till uppfattningen att det inte bara finns en logisk oförenlighet, 
utan också en av andra orsaker betingad oförenlighet, �inkommensurabilitet�, 
mellan olika paradigm, respektive tankestilar och teorier. 

Poppers utgångspunkt är en djup misstro mot den logiska positivismens 
såväl teori som metodologi och kännetecknas av en opposition mot det induktiva 
tänkandet och mot kravet på verifikation av vetenskapliga påståenden samt ett 
avståndstagande från essentialism, historicism och psykologism. 

1 Ordet revolution betyder ursprungligen någonting som periodiskt återkommer i en cykel 
(revolvere = att återkomma) och inte som ett uttryck för något nytt som inte funnits förut. 
Beteckningen �vetenskaplig revolution� anvädes sannolikt första gången av Alexander Koyré 
i Galileo Studies, 1939 och sedan av J. D. Bernal i Vetenskapens historia, band 2. 
�Revolution� som en irreversibel förändring hart använts primärt i vetenskapliga 
sammanhang och först senare i en politisk mening. Se även Steven Shapin, The Scientific 
Revolution, s. 2-3. 
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Fleck hävdar att det finns andra och viktigare samband än logiska och 
erfarenhetsmässiga som styr kunskapsutvecklingen,1 att skillnaden mellan det 
subjektiva och det objektiva, mellan teori och erfarenhet, mellan 
upptäcktsprocess och legitimeringsprocess, mellan sken och verklighet inte är 
absolut2 utan beror på en skillnad uppkommen i den historiska utvecklingen, att 
det inte finns någon fast grund (�Fixum�) som kunskapen kan bygga på och inte 
heller något allt övergripande och allmängiltigt i form av en absolut sanning 
eller en av människan oberoende verklighet, att begreppsutvecklingen är socialt 
och historiskt betingad, att fakta är socialt och kollektivt konstruerade och att 
kunskapen i sin helhet är socialt betingad och historiskt uppkommen. Kort sagt, 
hävdar Fleck i motsats till Popper och Kuhn en djupgående relativism som 
grund för kunskapens förändring och tillväxt. 

En uppfattning om hur dessa tre kunskapsteorier förhåller sig till varandra 
och till den gemensamma motparten, den logiska positivismen, får man genom 
att se hur respektive företrädare betraktar kunskapsteorins relation till 
kunskapen. Bakgrunden är den logiska positivismens inställning att 
kunskapsteorins uppgift är att legitimera kunskapen genom ett 
verifikationsförfarande byggt på induktion i kombination med en säker och 
oföränderlig grund för kunskapen. Kuhns inställning är att kunskapsteorin ur en 
historisk synvinkel skall granska och analysera kunskapens tillväxt och avslöja 
inkommensurabiliteten mellan konkurrerande paradigm och teorier för att 
tydliggöra de vetenskapliga revolutioner som leder till framsteg och ett 
paradigmskifte. Poppers inställning är att kunskapsteorins uppgift är att granska 
olika hypoteser och teorier och genom kritisk prövning eliminera felaktiga 
hypoteser för att på så sätt nå närmare sanningen. 

Fleck hävdar att kunskapsteorins uppgift är radikalt annorlunda och framför 
allt består i att genom en jämförande undersökning av kunskapsprocessen
undersöka kunskapens historiska, sociala och kollektivpsykologiska samband 
för att förstå hur framsteg inom kunskapen är möjliga. Enligt Fleck sker 
kunskapstillväxten inte kumulativt utan är ett resultat av en skapande 
verksamhet som genom ett växelspel mellan kunskapens aktiva och passiva 
komponenter kontinuerligt förändrar kunskapen. Framstegen sker därför inte 
                                          
1 ET, s. 96: �Das � grundlegende Phänomen der Wissenschaft über das Erkennen ist das
Vorkommen einer spezifischen Entwicklung des Denkens, die sich weder auf eine logische 
Entfaltung der Denkinhalte, noch auf ein einfaches Anwachsen der Einzelkenntnisse 
zurückführen ist.�
2 ET, s. 56: �Es gibt keinen Grundsätzlichen Unterschied zwischen �Schein� und �Wahrheit�, 
sondern nur einen Entwicklungsunterscheid.� 
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som vetenskapliga revolutioner eftersom Fleck inte uppfattar 
inkommensurabiliteten som ett absolut hinder för kontinuerliga samband mellan 
teorier. Språngvisa förändringar är inte, enligt Fleck, ett framträdande drag i 
kunskapens utveckling. 

Skillnaden mellan Flecks och Kuhns respektive Poppers uppfattningar om 
hur kunskapens tillväxt sker beror bland annat på en olika inställning till 
inkommensurabilitetsproblemet där jag hävdar att Flecks lösning innebär att 
varken en diskontinuerlig utveckling av kunskapen genom vetenskapliga 
revolutioner enligt Kuhn eller en elimineringsprocess i Poppers anda är 
nödvändiga för att förstå kunskapsutvecklingen och att denna i stället sker 
genom ett ständigt fortgående dynamiskt samspel inom och mellan tankestilar 
med fortlöpande modifieringar i form av stilisering (meningsförändring) och 
utsållning (eliminering) av innehållet i dessa. 

Vetandet har i alla tider för sina intressenter varit konsistent, bevisat, 
användbart och evident och alla främmande system obevisade, oanvändbara, 
fantastiska eller mystiska.1 Fleck hävdar därför att det endast är genom att 
tillämpa en jämförande epistemologi som främmande och arkaiska tankesystem 
kan göras förståeliga och som möjliggör att olika tankestilar under samma eller 
skilda tidsepoker kan utforskas och jämföras. En tankestil som innehåller många 
enskildheter och många passiva kopplingar är därvid att föredra framför en 
ensidigt avgränsad tankestil, dvs. en tankestil utan dessa egenskaper, eftersom 
den förra möjliggör att fler försummade samband kan tydliggöras och 
undersökas,2 vilket blir möjligt för studier av t.ex. det schizofrena tänkandet.3

Samma tankegångar ligger bakom Feyerabends appell för pluralitet inom 
vetenskapen.4

Om Popper kan karaktäriseras som objektivist med betoning av 
kunskapsteorins logiska karaktär, kan Kuhn betecknas som förespråkare för en 
historisk och psykologisk kunskapsteori med relativistisk grundton och Fleck 
som företrädare för en kollektiv-psykologisk, internt relativistisk och 

1 EE, s. 34: �Das Wissen war zu allen Zeiten für die Ansichten jeweiliger Teilnehmer 
systemfähig, bewiesen, anwendbar, evident. Alle fremden Systeme waren für sie 
wiedersprechend, unbewiesen, nichtanwendbar, phantastisch oder mystisch.� 
2 Ibid., s. 3, �Ich glaube, die hier verwendeten Prinzipien machen manche vernachläßige 
Beziehungen sichtbar und untersuchbar.� 
3 Se Schnelles beskrivning av Flecks samarbete med psykiatern Jakob Frostig i Schnelle, 
Ludwik Fleck � Leben und Denken, s. 45 och s 73 ff. 
4 Feyerabend, Ned med metodologin, s. 32: �Dessutom upptäcks några av en teoris viktigaste 
formella egenskaper genom kontrast, inte genom analys. En vetenskapsman � måste därför 
anta andra synsätt; det vill säga, han måste anta en pluralistisk metodologi.� 
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jämförande kunskapsteori med en pragmatisk, holistisk och konstruktivistisk 
inställning till kunskapen. Man kan om man vill säga att Kuhn härvidlag, genom 
sin begränsande utblick mot de fysikaliska naturvetenskaperna, har utvecklat 
men också delvis missförstått vissa av Flecks idéer och lämnat andra åt sidan. 

De strukturella skillnaderna mellan Poppers kunskapsteori å ena sidan och 
Flecks och Kuhns kunskapsteoretiska positioner å andra sidan är större än 
mellan Flecks och Kuhns positioner sinsemellan och tar sig framför allt uttryck i 
en diametralt olika inställning till relativistiska och historistiska tankegångar. 
Under det att diskrepansen mellan Poppers och Kuhns uppfattningar har avsatt 
en omfattande diskussion i den vetenskapsteoretiska litteraturen har relationen 
mellan Popper och Fleck inte uppmärksammats på samma sätt. Flecks relation 
till Kuhn har präglats av påståendet att Flecks kunskapsteori, när hans 
huvudarbete slutligen blev översatt till engelska, inte visade sig innehålla några 
tankar som gick utöver Kuhns idéer. Fleck har därför avfärdats som en obetydlig 
föregångare till Kuhn,1 och hans jämförande epistemologi som en försvagad 
version av Ajdukiewicz radikala konventionalismen.2 Andra tänkare har erkänt 
Flecks insatser som en viktig upptäckt av en ny, tidigare okänd eller föga 
utforskad kunskapsmekanism men samtidigt avvisat Flecks skeptiska 
kunskapsteori som falsk beroende på ett förment förbiseende av Fleck vad gäller 
naturen av kunskapens ursprung.3

Bloor4 klassificerar Popper som en �upplysningstänkare� i motsats till Kuhn 
som han karaktäriserar som en �romantisk tänkare�. Upplysningstänkandet 
domineras av individualism och atomism, av ett statiskt tänkande och 
föreställningen om det tidlösas och allmängiltigas primat samt kännetecknas av 
en abstrakt deduktivism och en normativ inställning. Helheten och 
sammanlänkningen av sociala företeelser är däremot utmärkande drag för det 
romantiska tänkandet. I detta finns ingen plats för ett ursprungligt naturtillstånd5

                                          
1 Wettersten, �The Fleck Affair: Fashions v. Heritage�, s. 595: �VI.The Place of Fleck: 
Discovered Too Late to Make a (Significant) Difference.� 
2 Simmons, Incommensurability, s. 153. 
3 Edman, �Skeptikern och verkligheten; Kontinuerliga samband mellan goda och dåliga 
teorier�, s. 593: � � existensen av en ny icke-empirisk och ännu i dag stort sett okänd 
kunskapsmekanism� och s. 597: �Fleck drog � den förhastade slutsatsen att protoidéer 
saknar verklighetsförankring och är helt socialt bestämda� och �därför är Flecks 
kunskapsteori falsk.� 
4 Bloor, Knowledge and Social Imagery, s. 54-57. 
5 Ibid., s. 54. Med �ursprungligt naturtillstånd� menar Bloor �the myth of the pre-social �state 
of nature� � the state into which man will lapse if society should break down.� 
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vilket ersätts av idén om människan som en social varelse.1 Tänkandet är anti-
individualistiskt och helheten förmer än delarna. Det aktuella och historiska är 
betydelsefullare än det allmängiltiga och tidlösa liksom det konkreta är 
betydelsefullare än abstraherade principer. Det är ingen tvekan om att Popper är 
en representant för upplysningstänkandet och att framför allt Fleck men också 
Kuhn representerar det romantiska tänkandet. 

Såväl Fleck som Kuhn framhåller att det historiska skeendet har ett 
avgörande inflytande på innehållet i en tankestil respektive utformningen av ett 
paradigm. Båda anser därför att undersökning av historiska händelser är 
nödvändig för förståelsen och förståeligheten av kunskapsprocessen. Kuhn 
värjer sig mot anklagelser för relativism men kan ändå inte undgå att i viktiga 
avseenden anses företräda en relativistisk inställning grundad i hans tro på faktas 
teoriberoende, under det att Flecks skeptiska kunskapsteori är baserad på klart 
redovisade relativistiska antaganden utan att för den skull hemfalla åt en total 
relativism eller solipsism. 

Såväl Kuhns som Poppers teorier har fått ett stort inflytande på 
utformningen av den moderna kunskapsteorin, något som inte minst har 
påverkat den medicinska vetenskapsfilosofin. Fleck, som är den enda av de här 
aktuella kunskapsteoretikerna som har en genuint medicinsk bakgrund, där 
kännedom om den jämförande embryologin är en viktig del, kom genom de 
tidigare skildrade omständigheterna inte att utöva något inflytande varken på 
den medicinska vetenskapsfilosofin eller den samtida kunskapsteorin. Popper 
och Fleck gjorde sina insatser mellan de två världskrigen och Kuhn först 30 år 
senare, sannolikt delvis under påverkan av Flecks tidigare monografi och i 
opposition mot Popper. Fleck är således den hittills relativt okända tredje parten 
i triangeldramat Fleck-Kuhn-Popper. 

Popper kritiserade redan 1934 i Logik der Forschung den logiska 
positivismen för dess induktiva tänkande och det därmed förknippade kravet på 
säker och verifierbar kunskap. Trots att Flecks och Poppers arbeten kom till 
under samma tidsepok och att båda verkade i eller i nära anknytning till Wien 
kände de, så vitt man vet, inte till varandra. I Flecks arbeten finns inga 
referenser till Popper, men däremot till medlemmar i Wienkretsen (Neurath, 
Carnap, Jordan m.fl.). I Poppers arbeten finns inte heller någon hänvisning till 
Flecks arbeten och man kan därför, med tanke på Poppers noggranna och 
överflödande angivelser av alla sina källor och kontakter, utgå från att han inte 

1 Ibid., s. 55: �The notion of pre-social naturalness has replaced the idea of the essentially 
social nature of man.� 
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kände till Flecks arbeten. Redan detta är ett tillräckligt skäl för att jämföra deras 
olika kunskapsteorier, inte bara för att göra rättvisa åt Flecks insats utan också 
för att visa att en tidig, allvarlig och djuplodande opposition mot den logiska 
positivismen inte bara framfördes av Popper. 

Popper, som räknade sig som filosof snarare än som vetenskapsman, hade 
nära anknytning till Wienkretsens logiska positivister utan att vara medlem i den 
inre cirkeln, när han hösten 1934 publicerade Logik der Forschung. Fleck 
publicerade sitt arbete Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen 
Tatsache i början av 1935 också på tyska men tryckt i Schweiz. Poppers 
monografi blev inte allmänt uppmärksammat förrän den 1959 blev översatt till 
engelska. Först den senare �positivismstriden� mellan Adorno och Popper 
gjorde Popper känd även i Tyskland. Det är känt att Fleck vistades i Wien en 
kort tid 1927 men inga uppgifter finns om direkta kontakter med företrädare för 
Wienskolan. Fleck uppmärksammades först 1982, då hans huvudarbete blev 
översatt till engelska och föremål för diskussion vid internationella konferenser. 
Kuhn hade tjugo år tidigare publicerat The Structure of Scientific Revolutions
(1962), vilken gav upphov till en lång rad filosofiska och kunskapsteoretiska 
kontroverser med Popper utan att Flecks kunskapsteoretiska insatser 
omnämndes. Flecks och Poppers opposition mot den logiska positivismen 
sammanfaller således i tiden men är oberoende av varandra och har olika 
teoretiska utgångspunkter. 

Varken Kuhn eller Popper uttalar sig uttryckligen om den medicinska 
vetenskapen. Enligt Kuhn har den ej mognat, dvs. det finns inte något samlat 
paradigm under vilket den mångfacetterade medicinen kan inordnas. Den hade 
tidigare jämställts med metallurgi och katalogisering, dvs. med taxonomiska 
vetenskaper.1 Dessa två framstående vetenskapsteoretiker, som båda 
ursprungligen var naturvetare, har emellertid satt sin prägel på den nutida 
medicinska vetenskapen teoretiska uppbyggnad trots att deras respektive teorier 
delvis bygger på andra premisser och är starkt internaliserade och delvis 
avgränsade från sociologiska, historiska och psykologiska problemområden för 
att inte tala om medicinens problemvärld. Till skillnad från detta framhåller 
Fleck, som grundar sin kunskapsteori på medicinska rön och studier av 
medicinska problem där han själv var aktiv men trots detta är starkt 
                                          
1 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 13: �� early fact-gathering is usually restricted to the 
wealth of data that lie ready at hand. The resulting pool of facts contains those ensembled to 
causal observation and experiment together with some of the more esoteric data retrievable 
from established crafts like medicine, calender making and metallurgy.� 
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externalistisk i sin kontextbundenhet, att sociologiska och psykologiska 
inklusive kollektivpsykologiska synpunkter liksom jämförandehistoriska 
aspekter är grundläggande för förståelse av inte bara den medicinska 
vetenskapen utan också av andra former av vetenskap. Han utvidgar i sin 
monografi och i ytterligare några betydelsefulla vetenskapsteoretiska uppsatser1

denna hypotes till att omfatta en teori för hela tänkandet. 

3.2. KUHNS KUNSKAPSTEORI

3.2.1. Paradigm och vetenskapliga revolutioner 

Kuhn, som ursprungligen var fysiker för att sedan övergå till att bli 
historiker, kom i sina forskningar i de vetenskapliga upptäckternas historia inom 
ämnena astronomi och fysik att intressera sig för hur den vetenskapliga 
kunskapen förändras och tillväxer. Hans arbete om vetenskapliga revolutioner 
och paradigmberoende forskning från 1962 fick ett snabbt genombrott och är 
alltför välkänt för att behöva en ingående presentation.2

Kuhn hävdar att den gängse uppfattningen att kunskapen växer genom en 
kumulativ, linjär process inte är riktig. Historiska studier av kunskapstillväxten 
visar att den i stället sker i revolutionära språng mellan sinsemellan oförenliga 
(inkompatibla) paradigm.3

Den inre spänningen är ett nyckelbegrepp hos Kuhn. Kuhn beskriver redan i 
tidiga arbeten som förebådar hans monografi, t.ex. i en artikel från 1959, �The 
Essential Tension�,4 en inre spänning som karakteriserar kunskapsutvecklingen. 
Denna inre spänning finns mellan två sätt att tänka, det divergenta tänkandet 
som innebär ett fritt associerande som anses dominera den vetenskapliga 
forskningens inställning till vetenskapliga framsteg och det konvergenta
tänkandet som är typiskt för det som Kuhn senare kallar normalvetenskap, men 
som också kan sägas skilja det individuella från det kollektiva tänkandet, eller 
det förparadigmatiska (förvetenskapliga, omogna) från det normalvetenskapliga 

1 ET, s. 37-186. 
2 Kuhn, Scientific Revolutions.
3 Ibid., s. 92: �� Scientific revolutions are here taken to be those non-cumulative 
devlopmental episodes in which an older paradigm is replaced in whole or in part by an 
incompatible one.� 
4 Kuhn, The Essential Tension, kapitel 9: �The Essential Tension: Tradition and Innovation in 
Scientific Research.� 
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(paradigmatiska, mogna) tänkandet. Den inre spänningen ligger också bakom 
inkommensurabilitetstesen. Även hos Fleck finns en sådan inre spänning som 
han beskriver som ett spänningstillstånd orsakad av trögrörligheten i tankestilen 
(de passiva kopplingarna) och den riktade beredskapen för handling (de aktiva 
elementen), dvs. mellan kunskapens aktiva och passiva kopplingar som 
konstituerar illusionernas harmoni eller tankestilens inre harmoni. 

Kuhn skiljer mellan paradigmstyrd forskning som han kallar 
normalvetenskap och extraordinär eller revolutionär vetenskap. I 
normalvetenskapen är kunskapsutvecklingen kumulativ och forskningen består i 
utvidgning, artikulering och precisering av kunskapen inom paradigmets ramar. 
Den normalvetenskapliga forskningen är således en normerande verksamhet 
med givna arbetsuppgifter och arbetsformer som Kuhn liknar vid pussellösning.1

Problemen som behandlas under det normalvetenskapliga skeendet har, liksom 
fallet är med ett pussel, alltid en lösning som är given av paradigmet. Detta 
ändras inte på annat sätt än genom artikulering och precisering av sitt innehåll 
och utsätts inte för några tester eller experiment. Endast problem som kan lösas 
inom paradigmets ramar är vetenskapliga. Paradigmet beskrivs ofta som en stel 
tankekonstruktion inom vilket det inte finns någon dynamik och där möjligheter 
till förändringar och därmed utveckling av kunskapen saknas. Förändringar i 
vetenskapen styrs således enbart av internalistiska faktorer. 

Kuhn själv är i detta avseende inte alltid lika kategorisk när han säger att det 
finns en inbyggd mekanism i normalvetenskapen som försäkrar att paradigmets 
restriktioner mjukas upp när de upphör att fungera på ett effektivt sätt.2 Någon 
tillväxt av kunskapen i form av ny, ickeparadigmatisk kunskap eller nya 
upptäckter kan emellertid i princip inte göras under denna fas. 
Normalvetenskapen syftar således inte till att upptäcka nya fakta eller att 
uppställa nya teorier och när den är framgångsrik finner den heller inga sådana.3

Detta sker i stället i den krisvetenskap eller extraordinära vetenskap som föregår 
eller inleder vetenskapliga revolutioner. Drivkraften till förnyelse är en 
tilltagande oro bland forskarna och en bristande tilltro till det gällande 
paradigmet som uppstår inför en ökande anhopning inom paradigmet av 
                                          
1 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 52: � Normal science, the puzzle-solving activity � is a 
highly cumulative enterprise, eminently successful in its aim, the steady expansion of the 
scope and precision of scientific knowledge.� 
2 Ibid., s. 24: �Normal science possesses a built-in mechanism that ensures the relaxation of 
the restrictions that bound research whenever the paradigm � ceases to function effectvely.� 
3 Ibid., s. 52: �Normal science does not aim at novelties of fact or theory and, when 
successful, finds none.� 
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oförklarade eller motstridiga företeelser, som Kuhn kallar anomalier, vilka inte 
kan lösas inom normalvetenskapens ramar trots modifikationer av dessa. När 
anomlierna tilltar växer oron och tilltron till paradigmets förmåga att hantera 
anomalierna avtar. Forskarna överger då paradigmet och söker, under en period 
som Kuhn kallar den extraordinära vetenskapen, individuellt efter nya lösningar 
utanför paradigmet, dvs. de överger det konvergenta tänkandet för ett divergent 
tänkande. Under denna period sker sådana förändringar av kunskapens innehåll, 
mål och metoder att ett paradigmskifte kan bli nödvändigt vilket tar formen av 
ett gestaltskifte, dvs. en vetenskaplig revolution.1

Bernstein har framhållit att Kuhns normalvetenskap inte kan frånkännas en 
viss betydelse för kunskapens tillväxt även om den paradigmstyrda 
normalvetenskapliga forskningen ej är inriktad på förändringar av paradigmet 
utan bara innebär en modifiering eller fördjupning av dess innehåll.2 Kuhn 
framhåller nämligen att uppkomsten av anomalier är ett resultat av den 
normalvetenskapliga forskningen som sådan, alltså internt etablerade, och att 
detta i sig själv utgör en källa eller drivkraft till förnyelse och tillväxt av 
kunskapen. Anomalier betraktas således inte av Kuhn som motexempel till 
paradigmets teorier även om de kan te sig som sådana, och leder inte till en 
falsifiering med eliminering av hypoteser eller teorier som i stället utsätts för 
modifieringar tills de kan anpassas till paradigmet. Lyckas inte detta är felet i 
första hand den enskilde forskarens och inte paradigmets. Forskningen inom 
paradigmets ramar bidrar således genom sin hantering av de ständigt 
uppkommande anomalierna indirekt till det förlopp som i slutändan genererar 
vetenskapliga revolutioner. Även de ändringar i form av artikuleringar och 
preciseringar som sker inom normalvetenskapens ramar utan att betraktas som 
anomalier kan därför enligt Kuhn ses som en form av vetenskapliga framsteg, 
varför den gängse beskrivningen av Kuhns uppfattning av kunskapstillväxten 
som enbart diskontinuerlig inte är helt riktig. Artikulering och precisering av 
paradigmets innehåll möjliggör också en fortskridande teknisk utveckling som i 
sin tur kan ge upphov till nya problem, vars tekniska lösningar kan få 
överraskande följder för vetenskapens fortsatta utveckling. Tillväxten kan enligt 
Kuhns kunskapsteori sägas bestå dels av en �försiktig strategi� som tillåter 
mindre teoretiska modifikationer, dvs. modifikationer inom normalvetenskapens 

1 Kuhn, The Essential Tension, s. 227: �� revolutions are but one of two complementary 
aspects of scientific advance� � �normal research � is a highly convergent activity� � 
�Typically � this convergent or consensus-bound research ultimately results in revolution.� 
2 Bernstein, Objektivism och Relativism, s. 83.
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ramar, dels av en �revolutionär strategi� som motsvarar vetenskapens 
extraordinära tillstånd.1

Kuhn är mest känd för sitt paradigmbegrepp som har fått en stor 
genomslagskraft inom naturvetenskaperna men också kommit till användning 
inom filosofi, vetenskapsteori och andra ämnesområden, t.ex. de humanistiska 
ämnena liksom i vardagstänkandet. Ordet paradigm är ett välkänt begrepp även 
inom andra områden än filosofin och används t.ex. inom grammatiken för att 
beteckna ett böjningsmönster av ord. Ett paradigm i Kuhns betydelse är 
emellertid inte ett dylikt enkelt böjningsmönster utan innehåller förutom regler 
för hur forskningen skall bedrivas också allmänna värdeomdömen och 
metafysiska antaganden (trosföreställningar) samt symboliska generaliseringar, 
dvs. centrala teorielement, som appliceras på forskningen i enlighet med 
mönsterbildande regler vilka Kuhn benämner exemplars (urtyper).2 I paradigmet 
finns dessa samlade i en exempelsamling som styr den normalvetenskapliga 
forskningen liksom inriktningen av utbildningen av nya forskare. Senare har 
Kuhn preciserat sitt paradigmbegrepp till att omfatta paradigm i inskränkt 
bemärkelse, dvs. förebilder, som styr normalvetenskapen och disciplinära 
matriser (ämnesmatriser), dvs. sociala och filosofiska antagande ordnade i ett 
grundmönster för olika vetenskapliga discipliner, som är mer allmängiltiga och 
som innehåller symboliska generaliseringar och modeller men också förebilder.3

Man kan hävda att Kuhn med de senare versionerna av sitt program allt mer 
kommit att närma sig Flecks kunskapsteori. 

Förebilder (�exemplars�) i Kuhns mening skall inte ses som analoga med 
den logiska positivismens korrespondensregler4 eftersom de inte på ett lika 
tydligt sätt knyter de symboliska generaliseringarna till fenomenen. De är heller 
inte analoga med Flecks begrepp uridé. Kuhns ursprungliga paradigmbegrepp 
innehåller förutom exemplars också värdeomdömen och allmänna uppfattningar 
om världens beskaffenhet, dvs. en filosofiskt grundad världsåskådning. I Kuhns 
teori är olika paradigm inte bara oförenliga utan också inkommensurabla. Ett 
paradigm kan således inte övergå i ett annat paradigm utan bara ersättas av ett 
                                          
1 Andersson, Kritik und Wissenschaftsgeschichte, s. 42. 
2 Johansson och Liedman, Positivism och Marxism, s. 52: �Den fjärde typen kallas för urtyper 
(�exemplars�).� Urtyper är enligt min mening ett olyckligt valt uttryck som för tanken till 
Flecks �uridéer�. Ett bättre uttryck är förebild. 
3 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 181 och 187 och �Second Thoughts�, s. 463: �Let me refer 
to them [the ordered elements of the disciplinary matrix] as symbolic generalisations, models 
and exemplars.� 
4 Suppe, Structure of Scientific Theories, s. 17. 
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nytt paradigm. Det kan heller inte tänkas att individer tillhörande ett paradigm 
skulle kunna arbeta med samma problem under ett annat paradigm. Däremot kan 
en individ arbeta inom ett paradigm med vissa problem och inom ett annat med 
helt väsensskilda problem, såvida inte de två paradigmens allmänna 
värdeomdömen och världsåskådningar är logiskt oförenliga. 

Den enskilda forskaren har i Kuhns vetenskapsteori en huvudroll. Kuhns 
paradigm bärs således upp av en grupp av individer som består av ett begränsat 
antal vetenskapsmän (�scientific community�) där varje vetenskapsman, som 
ingår i gruppen, styrs i sitt arbete av paradigmet. Ett paradigm är vad som är 
gemensamt för deltagarna i sådana grupper.1 Forskare, som arbetar under ett 
paradigm, kännetecknas av att de delar en gemensam ämnesmatris som bygger 
på en gemensam bas av förebilder. De är en väl sammansvetsad grupp som är 
skild från samhället och tillåter ingen inverkan av samhället på vetenskapens sätt 
att arbeta eller på paradigmets utformning. Kuhns paradigm kan omfattas av ett 
skiftande antal individer och är i princip en företeelse som framförallt eller 
enbart kännetecknar naturvetenskaperna. När Kuhn beskriver det vetenskapliga 
samfundet talar han bara om vetenskapsmän som medlemmar. Medlemmarna 
har som regel samma utbildning, samma lärlingserfarenheter, har genomgått 
samma invigningsriter, läst samma litteratur och delar alla en gemensam 
målsättning för vetenskapen. Till skillnad från Fleck anser Kuhn att antalet 
medlemmar är begränsat och att det krävs ett visst bestämt antal individer, 
förslagsvis något mindre än ett hundra, för att bära upp ett paradigm.2 Den mest 
omfattande gruppen består av alla forskare som sysslar med naturvetenskap men 
liknande gemenskaper finns även på andra nivåer ända ned till små grupper vars 
gemensamma vetenskapliga problem är mycket specifika och avgränsade. 
Gruppen består av individer och även om individernas tankar och handlingar 
styrs av paradigmet finns det ingen överindividuell tanke som går utöver 
individernas tänkande i den holistiska betydelse Fleck lägger in i 
tankekollektivet och dess tankestil. Det är individer som utövar 
normalvetenskapen och det är som individer de lyckas eller misslyckas vis à vis 
paradigmet. Det är också individer som framför nya tolkningar av naturen eller 
frambringar och skapar nya teorier under vetenskapens extraordinära fas och 
individer som först lär sig att se på vetenskapen på ett nytt sätt. Detta beror 

1 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 178: �Paradigms are something shared by the members of 
such groups.� 
2 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 178: �[I]t will typically yield communities of perhaps 100 
members, sometimes significantly fewer.� 
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enligt Kuhn på den intensiva uppmärksamhet som normalvetenskapen kräver för 
detaljundersökning av paradigmets problem men också på att unga 
vetenskapsmän ännu inte är helt fångade i paradigmets regler och 
världsåskådning.1 Den extraordinära vetenskapen som föregår en vetenskaplig 
revolution är ännu mer utpräglat individualistisk genom att det gamla 
paradigmet då har sprängts och en gemensam ämnesmatris liksom gemensamma 
urtyper saknas. Varje individ formar då sina egna urtyper och applicerar de 
symboliska generaliseringarna individuellt på fenomenen i konkurrens med 
andra forskare.2

Den paradigmstyrda forskningen är väl avgränsad från omgivningen och har 
egentligen inga relationer till samhället. Den är helt inriktad på den enskilda 
forskaren som följer paradigmet utan att alltid inse detta eller ens känna till det 
paradigm han arbetar under. Misslyckas han med sina normalvetenskapliga 
arbetsuppgifter är detta inte paradigmets fel utan den enskilde forskarens 
misslyckande eller möjligen brister i apparaturen. Paradigmets innehåll 
ifrågasätts inte och kan inte heller underkastas tester eller experiment. 

Kuhns beskrivning av hur den vetenskapliga kunskapen når ut till sin 
omgivning överensstämmer praktiskt taget i varje detalj med Flecks uppfattning. 
I Kuhns paradigmteori meddelar således gruppen av individer som följer ett 
paradigm, �the scientific community�, sina erfarenheter i vetenskapliga 
tidskrifter av olika slag. Ingen annan gemenskap är så sluten till sin karaktär som 
det vetenskapliga samhället i sin isoleringen från lekmän och vardagsliv.3

Kontakterna utåt mot samhället är få och består huvudsakligen av läroböcker 
och populärvetenskapliga arbeten. Läroböckerna (dvs. det som motsvarar Flecks 
vademecumvetenskap) innehåller typexempel med lösningar och är egentligen 
enbart avsedda för utbildning inom det aktuella vetenskapsområdet och som 
norm för normalvetenskapens verksamhet och innehåller ingenting som når 
utanför paradigmets ramar. Någon möjlighet för lekmän att påverka 
typexemplen finns inte. Karaktäristiskt är vidare den helt historielösa 
presentationen av ämnesområdet. Beskrivningar eller diskussioner av äldre 
tiders lösningar av problemen saknas således som regel helt vilket gör att den av 
                                          
1 Ibid., s. 144: �A new interpretation of nature, wether a discovery or a theory, emerges first in 
the mind of one or a few individuals. It is thwy who first learn to see science and the world 
differently � .� 
2 Suppe, Structure of Scientific Theories, s. 145: �What is most characteristic of extraordinary 
research is that it is individual and not communal in the way the normal science is.� 
3 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 164: �[There is an] unparalleled insulation of mature 
scientific communities from the demands of the laity and of every day life.� 
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Kuhn hävdade språngvisa kunskapsutvecklingen är dold. Det 
populärvetenskapliga utbudet är däremot av stor betydelse för att förklara det 
rådande paradigmet för lekmännen. När ett paradigmskifte sker, måste såväl 
läroböcker som populärvetenskap skrivas om eftersom de olika paradigmen inte 
är förenliga med varandra.1

3.3. JÄMFÖRELSE MELLAN KUHNS OCH FLECKS KUNSKAPSTEORIER

3.3.1. Tankestil och paradigm 

Gemensamt för Fleck och Kuhn är i första hand kritiken av den logiska 
positivismens syn på kunskapens tillväxt. Med kritik följer vanligtvis nya 
problem och nya begrepp och det är kanske inte underligt att dessa i viss mån 
kommer att likna varandra när kritiken riktas mot samma mål. Kuhn har, enligt 
min mening, tagit starka och avgörande intryck av vissa delar av strukturen i 
Flecks kunskapsteori, någonting som han själv också vidgår i ett företal till 
andra upplagan av The Structure of Scientific Revolutions, där han beskriver 
Flecks insats som �an essay that anticipates many of my own ideas�2.

Flecks kunskapsteori är på ett djupare sätt socialt och historiskt betingad än 
Kuhns paradigmteori, bland annat därför att den är mer utpräglat kollektivistisk 
och antiindividualistisk men framförallt därför att den betonar den stora 
betydelsen av ett jämförande historiskt och evolutionärt synsätt. De strukturella 
likheterna mellan Flecks och Kuhns kunskapsteorier, bl.a. förekomsten av en 
inre spänning i kunskapsprocessen, är stora även om det finns skillnader 
beroende på att Kuhn enligt min mening har vidareutvecklat men missförstått 
vissa av Flecks tankegångar och därför gett en annan innebörd åt t.ex. 
inkommensurabiliteten och dess betydelse för kunskapsutvecklingen, än vad 
Fleck avsåg.3

1 Ibid., s. 137: �Textbooks, however, being pedagogic vehicles for the perpetuation of normal 
science, have to be rewritten in whole or in part whenever the language, problem-structure, or 
standards of normal science change. In short, they have to be rewritten in the aftermath of 
each scientific revoultion.� 
2 Ibid., s. v-vii. Kuhn uppmärksammade Flecks monografi någon gång under åren 1948�1951 
då han var �Junior Fellow� vid �the Society of Fellows of Harvard University� och hade alltså 
kunskap om Fleck när han föreläste vid Utahs Universitet 1959, ett föredrag som senare 
publicerades under titeln �The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific 
Research� i Kuhn, Essential Tension, 1977, s. 225-239 och som kan betraktas som ett utkast 
till den kommande monografin om vetenskapliga revolutioner vilket Kuhn själv påpekar i 
samma uppsats (s. 226). 
3 Se nedan kapitel 4. 
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Kuhn har i praktiken ett demarkationskriterium som säger att paradigmet 
avgör vad som är vetenskapligt, dvs. det som inte ryms inom den paradigmatiska 
normalvetenskapen är inte vetenskapligt. Kriteriet kan ytligt sett karaktäriseras 
som förmågan att lösa gåtor.1 Fleck har inget explicit utformat 
demarkationskriterium men påpekar att tankestilen utövar ett tvång över 
tankekollektivets medlemmar som enbart kan �se� det som är stiliserat av 
tankestilen. Kuhns tankegång följer även här Fleck, dvs. paradigmet liksom 
tankestilen sätter gränser för vad som är vetenskapligt men också för vad som är 
rationellt. Gränserna är emellertid olika dragna. Varken det rationella eller det 
irrationella är, enligt Fleck, någonting som häftar vid tingen2 utan avgörs av vad 
som är förnuftsmässigt och metodologiskt användbart, dvs. adekvat och är 
således inte identiskt med vad som är vetenskapligt. Detta är bara fallet om 
kravet på kunskapen är absolut säkerhet, ett krav som bottnar i föreställningen 
om en absolut visshet, kvarstår. Det som är rationellt är det som är vetenskapligt 
eftersom vetenskapens mål är att uppnå säker kunskap och inte adekvat kunskap, 
dvs. det som faller utanför paradigmets ramar blir då irrationellt. Därmed blir 
också, om begreppen ändrar sitt innehåll men kravet på absolut visshet kvarstår, 
övergångar mellan olika paradigm irrationella. Kravet på säker kunskap kan 
således ligga bakom uppfattningen att det finns en inkommensurabilitet som ett 
led i uppkomsten av vetenskapliga revolutioner. Kravet behöver emellertid inte 
för att leda till samma slutsats omfatta en absolut visshet utan bara en förmodan 
att framstegen i kunskapen alltid för oss närmare den slutliga kunskapen, men 
inte att vi måste nå dit, för att kunna förklara det irrationella i 
inkommensurabilitetstesen. Enligt min tes är det en sådan tolkning av Kuhn som 
skiljer Kuhn från Fleck, eftersom Fleck inte anser att vi ens asymptotiskt närmar 
oss en absolut kunskap då denna också hela tiden ändrar sig. En 
inkommensurabilitet betingad av förändringar i tankestilar eller av dess begrepp 
är därför bara en kontingent företeelse och leder således inte nödvändigtvis, 
enligt Fleck, till vetenskapliga revolutioner.3

                                          
1 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 37: �One of the things a scientific community acquires with 
a paradigm is a criterion for chosing problems that, while the paradigm is taken for granted, 
can be assumed to have solutions. To a great extent these are the only problems that tho 
community will admit as scientific.� 
2 ET, s. 87: �Rationalität oder Irrationalität sind jedoch nicht Merkmale der Phänomene, 
sondern Beleg von Tauglichkeit oder Untauglichkeit der angewandten verstandsgemäßen 
Methoden.�
3 Se nedan, kapitel 4, om inkommensurabiliteten. 
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I vilka avseenden har Kuhn påverkats av Flecks idéer och på vilket sätt har 
han missförstått en del av dessa? 

Det första som faller i ögonen är den uppenbara och av alla framhållna 
likheten mellan Flecks begrepp tankestil och Kuhns paradigmbegrepp. I andra 
hand måste likheter och skillnader sökas på ett djupare plan. Framför allt gäller 
detta missuppfattningar, feltolkningar av Fleck och missförstånd som inte är 
direkt uppenbara och som inte kan avslöjas utan en djupare analys. Detta kan till 
dels förklaras av att Kuhn har applicerat Flecks teorier på ett begränsat område 
av kunskapen, nämligen naturvetenskapen, under det att Flecks kunskapsteori är 
en teori för tänkandets hela område. Nomenklaturen kan därför inte alltid vara 
densamma och de kan tala förbi varandra men ändå mena samma sak. 

Flecks begrepp tankestil har, hävdar jag, i många avseenden påverkat Kuhns 
utformning av paradigmbegreppet som i sin första version och vid ett första 
påseende var tämligen diffust avgränsat för att senare alltmer förtydligas och 
konkretiseras men också förändras. De av många omvittnade förändringarna gör 
det svårt att få ett fast grepp om Kuhns paradigmteori eftersom den fortlöpande 
uppträder i olika skepnader. 

Andra påfallande likheter mellan Flecks och Kuhns kunskapsteorier, där 
Kuhn kan tänkas ha påverkats av Fleck, är Kuhns användning av 
gestaltpsykologiska erfarenheter för beskrivning av vad som sker i 
kunskapsutvecklingen liksom framför allt frågan om teoriers 
inkommensurabilitet. Kuhns uppfattning om inkommensurabilitetens väsen har 
undergått många förändringar genom åren som har påpekats av bl.a. Howard 
Sankey1 och Hoyningen-Huene2. Vad avser dess betydelse för möjligheten av ett 
rationellt val mellan olika teorier skiljer sig Flecks och Kuhns uppfattningar åt 
liksom vad beträffar förekomsten eller nödvändigheten av en därav betingad 
språngvis kunskapsutveckling. Kuhn framhäver den vetenskapliga revolutionen 
som en nödvändig följd av en uppkommen inkommensurabilitet mellan teorier 
under det att Fleck framhåller att tankestilar (i många fall) är inkommensurabla 
men att inkommensurabiliteten inte utgör ett hinder för en dynamisk och 
kontinuerlig utveckling från begrepp till begrepp, från teori till teori som sker i 
den inre och yttre tankevandringen, utan snarare är en av förutsättningarna för 
utveckling av tänkandet. 

1 Sankey, Rationality, Relativism and Incommensurability. Kapitel 2: �Kuhn´s Changing 
Concept of Incommensurability�, s. 18. 
2 Hoyningen-Huene, Reconstructing Scientific Revolutions, kapitel 6 och 7. Se också Eva 
Boo, Vetenskapens verklighet, spec. kap. 2 där Kuhns utkast till teori om vetenskapliga teorier 
som �lexicon of kinds� diskuteras. 
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En annan skillnad är att Fleck använder sig av fallstudier hämtade framför 
allt från medicinens historia och att Kuhn belyser sina teser med exempel från 
naturvetenskapernas historia. Anomalier liksom vetenskapligt önsketänkande, 
båda betingade av tröghetstendenserna i paradigm respektive tankestil, kan 
emellertid trots detta ha liknande utomstående förklaringar. När det gäller att 
belysa hur en anomali bemöts beskriver Kuhn exempelvis hur diskrepansen i 
beräkningen av månens perigeum (månens minsta avstånd från jorden) enligt 
Newtons teori endast var hälften så stor som den observerade, ett faktum som 
länge förblev oförklarat men som visade sig vara betingat av en felaktig 
matematisk metod.1 Fleck visade i ett annat sammanhang att en överskattning av 
naturens regelbundenheter kan leda till ett självuppfyllande önsketänkande, t. ex. 
att bikakans regelbundna form med nödvändighet avspeglar dess ekonomi som 
först hävdades av Reaumur. Genom att uppmäta värdena av vinklarna mellan 
bikakans romber fann han värden som väl stämde överens med värden från den 
beräknade största volymen med den minsta ytan av en sexsidig genom tre 
romber begränsad kropp. Vid en senare utförd kontrollräkning visade det sig 
emellertid att överensstämmelsen i stället berodde på ett fel i de använda 
logaritmtabellerna.2 I ingetdera av fallen rörde det sig om missförstånd utan om 
ofullständigheter (felaktigheter) i de använda metoderna som först i efterhand 
kunde rättas till. 

Kuhns paradigmbegrepp är både i sin ursprungliga form och som 
ämnesmatris mer normativt utformat än Flecks begrepp tankestil. Fleck hävdar 
att redan i ett samtal mellan två individer finns en gemensam anda, en tankestil, 
och att de två individerna tillsammans utgör ett tankekollektiv. Om en tredje 
individ tillkommer förändras tankestilen.3 Det tillfälliga, dynamiska i Flecks 
begrepp framstår här klart i jämförelse med Kuhns paradigm som är normativt 
och oföränderligt och inte får eller kan utsättas för någon prövning eller 
förändring.

Det som Kuhn kallar normalvetenskap återfinns också i Flecks 
kunskapsteori i form av den vanliga vardagliga forskningen som emellertid har 
en annan karaktär än den Kuhnska normalvetenskapen eftersom forskningen inte 
längre begränsas till ett slutet rum definierat av ett paradigm utan sker 
fortlöpande under öppna betingelser som ett led i den dynamiska 
                                          
1 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 81. 
2 EE, s. 46-47. 
3 EE, s. 50: �Ein Denkkollektiv ist immer vorhanden, wenn zwei oder mehrere Menschen 
Gedanken austauchen.� 
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kunskapsutvecklingen i en föränderlig tankestil, ungefär på samma sätt som 
Kuhn beskriver villkoren för den extraordinära vetenskapen. Någon 
paradigmstyrd normalvetenskap i Kuhns ursprungliga och inskränkta mening 
finns inte i Flecks kunskapsteori. Sannolikt har Kuhn utformat sin paradigmteori 
genom en missuppfattning av Flecks beskrivning av kunskapsutvecklingen 
genom att göra den mer dogmatisk och normativ samt avgränsa den i tiden. 

Fleck kritiserar den logiska positivismens uppfattning om kunskapens 
tillväxt när han beskriver de svårigheter den anatomiska vetenskapen före 
Vesalius tid mötte i den förhärskande tankestilen som behärskades av en 
�anatomia imaginabilis�. Denna �inbillningens anatomi� kan jämställas med 
Kuhns normalvetenskap i så måtto att beskrivningen av anatomiska detaljer inte 
fick gå utanför en given ram och att avvikelser eller brister modifierades eller 
helt enkelt utfylldes med tendentiösa, dvs. stilriktiga, fiktiva avbildningar av 
spekulativa anatomiska bildningar anpassade till tidens tankestil, t.ex. 
avbildningen av en förbindelse i form av en gång som förenar slidan med 
äggstockarna för att förklara konceptionens möjlighet.1 Fleck har präglat 
uttrycket: �ingen avbildning varken i konsten eller inom andra områden är 
naturtrogen utan bara kulturtrogen� (min översättning).2 På liknande sätt 
beskriver han den traditionella epistemologin som en inbillningens 
kunskapsteori. 

En närmare undersökning av Kuhns paradigmstyrda normalvetenskap 
uppvisar å andra sidan i många detaljer likheter med Flecks tankestilsstiliserade 
vanliga vetenskap. I ett av Kuhns paradexempel för hur ett gestaltskifte äger rum 
framskymtar möjligheten av att förändringen hade ett förspel med flera 
vetenskapsmän inblandade.3 När Herschel 4genom sina studier av Uranus kunde 
fastställa att Uranus inte var en fixstjärna, som man tidigare trott,5 utan som han 
trodde, en �komet�, grundade Herschels sin uppfattning på att Uranus i den 
förbättrade kikaren, som han hade tillgång till, hade formen av en skiva vilket 
fixstjärnor inte har och att Uranus uppvisade dagliga egenrörelser. Först när 

1 EE, s. 47-48. 
2 EE, s. 48: �In der Naturwissenschaften gibt es gleichweise in der Kunst und im Leben keine 
andere Naturtreue als die Kulturtreue.� 
3 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 115-116. Se vidare Peter Doig, A Concise history of 
Astronomy, s. 115-116.
4 William Herschel, tysk-brittisk astronom, (1738-1822) beskrev Uranus 13/3 1781. 
5 Uranus, solsystemets sjunde planet, uppfattades som en stjärna redan 1690 av astronomen 
John Flamsteet och fick beteckningen �34 Taurus� på en dåtida stjärnkarta. 
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Lexell 1776 och samtidigt med honom Prosperin1 kunde visa att Uranus inte 
rörde sig som en komet utan kretsade på planeters vis runt solen i en elliptisk 
bana skedde gestaltväxlingen och astronomerna såg nu, enligt Kuhn, en annan 
värld än tidigare, en värld där det fanns en planet mer och en stjärna mindre än 
förr.2 Gestaltskiftet skedde alltså efter att bidrag från olika forskare hade 
sammanställts i linje med Flecks uppfattning om hur kunskapen växer genom 
kollektiva insatser. En enda forskare, i det här fallet Herschel, kunde således inte 
utpekas som den som upptäckte att Uranus var en planet, vilket även Kuhn 
betvivlade.3

Det konvergenta tänkandet som karaktäriserar normalvetenskapen finns 
också i Flecks tankestil. Såväl i paradigmet som i tankestilen finns inbyggd en 
riktadhet och en tröghet liksom en intolerans mot avvikande teorier. Kuhn 
använder uttrycket �highly directed or paradigmbased research� för att 
karakterisera normalvetenskapen.4 Professionaliseringen som uppkommer 
genom artikuleringen och preciseringen av paradigmet liksom den åtföljande 
esoteriska vokabulären, den ökande praktiska skickligheten och förfiningen av 
begreppen för med sig en inskränkning i forskarens visioner och ett betydande 
motstånd mot förändringar i paradigmet.5 Kuhn säger t.ex. att såväl 
faktainsamling som teoriartikulering i hög grad är riktade aktiviteter.6 Jämför 
detta med Flecks påståenden att tankestilen består av en riktad beredskap för 
handling och att tankarna kan liknas vid vektoriella storheter.7 Fleck beskriver 
vidare ingående den tröghet som uppstår i tankestilen och som bl.a. tar sig 
uttryck i �illusionernas harmoni� och som gör att även tankestilen får ett 
inskränkt och slutet arbetsområde 8 eller som Kuhn säger om den 
                                          
1 Lexell, Anders Johan (1740-1784), född i Åbo, professor i astronomi och matematik i 
Uppsala och S:t Petersburg visade 1776 samtidigt med Erik Prosperin, matematiker och 
astronom i Uppsala, att �kometens� bana inte var parabolisk utan elliptisk. 
2 Ibid., s. 115: �� there were several fewer stars and one more planet in the world of 
professional astronomer.� 
3 Kuhn, The Essential Tension, s. 172: �And are we entirely and unequivocally clear that it 
was Herschel rather than Lexell who discovered it?� 
4 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 18. 
5 Ibid., s. 64: �� professionalization leads, on the one hand to an immense restriction of the 
scientist´s vision and to a considerable resistance to paradigm change.� 
6 Ibid., s. 18: �Both fact collection and theory articulation became a highly directed 
activities.� 
7 ET, s. 92: �Ein formulierter Gedanke, eine Aussage, ist also � eine gerichtete vektorielle 
Größe.�
8 EE, s. 40: �Ist ein ausgebautes, geschlossenes Meinungssystem, das aus vielen Einzelheiten 
und Beziehungen besteht, einmal geformt, so beharrt es beständig genenüber allem 
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paradigmstyrda normalvetenskapen, �en drastiskt inskränkt syn� (min 
översättning).1 Kuhn vänder detta till något positivt när han påpekar att 
forskningen härigenom kan koncentrera sig på detaljer som kanske aldrig annars 
blir utforskade men som kan ge upphov till omarbetningar av paradigmet eller 
t.o.m. föranleda en övergång till den extraordinära vetenskapen.2 Enligt Fleck 
kan däremot en alltför stark kritik liksom alltför noggranna och 
precisionsmässiga förbättringar i stället vara till nackdel för vetenskapen 
eftersom de kan leda till en ensidighet eller improduktivitet som kan förhindra i 
stället för att underlätta praktiska tillämpningar. Lagom är bäst enligt Fleck 
vilket bestäms av undersökningens ändmål.3

Likheten mellan strukturen i Flecks tankestil och Kuhns paradigmbegrepp är 
enligt min mening så påfallande att man inte kan undgå att se att Kuhn om inte 
direkt övertagit så i alla fall delvis och ibland också i detalj följt Flecks avsikter. 
Missuppfattningen av Flecks intentioner består i den dogmatiska form och 
avgränsning som Kuhn gett åt den paradigmstyrda forskningen och dess därav 
betingade upplösning i vetenskapliga revolutioner 

Genom extern påverkan kan, som framgår av Flecks beskrivning av 
begreppsutvecklingen av sjukdomen syfilis, en prioritering av tankekollektivets 
verksamhet åstadkommas bort från det som enstaka forskare ansåg vara viktigt 
till det som staten ansåg vara viktigt. Detta innebar emellertid inte en förändring 
i själva tankestilen, som formade kollektivets arbete. De idéer som sedan 
gammalt fanns om syfilissjukdomens orsaker återfanns således fortfarande i den 
aktuella tankestilen. Denna händelse står i kontrast till Kuhns påpekande om 
paradigmets integritet och det otänkbara i att samhället på något sätt skulle 
kunna dirigera eller påverka forskningen inom paradigmet.4 Forskningens 

Widersperechenden � was in das System nicht hineinpaßt, bleibt ungesehen. Man sieht, 
beschreibt und bildet sogar Sachverhalte ab, die den herschenden Anschauungen entsprechen, 
d. h. die sozusagen ihre Relisierung sind � .� 
1 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 24: �The enterprise now under discussion 
[normalvetenskapen] has drastically restricted vision.� 
2 Kuhn, Essential Tension, s. 227: �I must now emphasize that revolutions are but one of two 
complementary aspects of scientific advance� och s. 234: � Again and again the continuing 
attempt to elucidate a currently received tradition has at last produced one of those shifts in 
fundamental theory, in problem field. And in scientific standars to which I � referred as 
scientific revolutions.� 
3 ET, s. 51: �Es muß Maß gehalten werden; der Zweck der Untersuchung ist dafür 
bestimmend.� 
4 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 168: �One of the strongest, if still unwritten, rules of 
scientific life is the prohibition of appeals to heads of states or to the populace at large matters 
in science� The group´s members, as individuals and by virtue of their shared training and 
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inriktning kan enligt Kuhn bara undantagsvis styras av sociala hänsyn, t.ex. inför 
behovet av den kalenderreform som underlättade den Kopernikanska 
revolutionen.

Fleck framhåller att uridéer (eller föridéer) ofta kan identifieras och följas 
genom århundraden fram till nutiden där de fortfarande kan utgöra kärnan i 
aktuella tankegångar eller aktualisera nya tankelinjer. Sådana uridéer kan prägla 
inställningen till forskningen som kunde ha tagit en annan vändning om en 
annan uridé hade dominerat. Fleck anför som exempel att begreppsparet �hetta 
och kyla� och dess relation till liv och död kan spåras långt tillbaka i tiden och 
att detta har satt sin prägel på mycket av forskningen inom kemi och biologi.1

Hade i stället idén om morfologins betydelse för livets utformning dominerat, 
hade kanske forskningen följt andra linjer än vad som blev fallet.2 Många 
uridéer har haft en betydande inverkan på forskningen, framför allt antikens 
atomlära, som i en modifierad form fortfarande är aktuell. Andra uridéer, t.ex. 
idén om �potentialitet� som en egenskap hos materien, är också återigen 
aktuella.

Fleck har själv undersökt en sådan uridés utveckling och dess påverkan på 
forskningen genom att fastställa sambandet mellan idén om �förändringar i 
blodet� som sjukdomsorsak och försöken att finna en diagnostisk metod för 
sjukdomen syfilis genom påvisandet av förändringar i blodet. Resultatet av 
försöken blev Wassermannreaktionen, som är en immunologisk, klinisk 
laboratoriemetod för påvisandet av förändringar i blodet vid syfilis och som kan 
sägas vara den nutida materialiseringen av uridén om �förändringar i blodet� 
som upphov till sjukdom. Något liknande resonemang om uridéer eller deras 
motsvarigheter saknas hos Kuhn. När Kuhn analyserar kunskapens 
förutsättningar ur ett utvecklingshistoriskt perspektiv kommer han fram till att 
den neurala process som överför stimuli till sinnesförnimmelser har ett 
överlevnadsvärde genom att den innehåller en stor mängd tidigare erfarenheter.3

Den kännetecknas av utbildning, framgångsrik erfarenhet (trial and error) och 
                                                                                                                                   
experience, must be seen as the sole possessors of the rule of the game or of some equivalent 
basis for unequivocal judgements.� 
1 ET, s. 97-100. 
2 ET, s. 102: �Und schließlich wäre es theoretisch möglich gewesen, daß die Entwicklung des 
Lebensbegriffes z. B. in morphologischer, nicht funktionaler Richtung gegangen wäre.� 
3 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 195: �an appropriately programmed perceptual mechanism 
has a survival value.� 
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förmåga till förändring genom fortsatt utbildning och erfarenhet. Vad som finns 
i den neurala processen undandrar sig emellertid vår kunskap.1

Tankestilar kan alltså enligt Fleck följas långt tillbaka i tiden men de 
förändras också med tiden. Förändringarna sker alltid så småningom och 
kontinuerligt tack vare den dynamiska tankevandringen, dvs. tankeutbytet inom 
och mellan olika tankestilar. Kunskapsprocessen är därför inte diskontinuerlig 
utan kontinuerlig. Individuella handlingar och insatser är alltid påverkade av 
kollektivet där kunskapen är samlad. Fleck exemplifierar detta med studier dels 
av medicinska bakteriologiska problem dels av bildens betydelse i form av 
anatomiska illustrationer av medicinska fakta.2

Att bli antagen och godkänd som forskare innebär både för Kuhn och Fleck 
en bestämd utbildning, som avslutas med en invigningsrit, där forskaren blir 
upptagen i kretsen av redan etablerade forskare. Även här är likheterna 
påfallande.

Det är enligt Kuhn svårt att överge ett paradigm. Den som gör det blir 
antingen utstött från gemenskapen eller måste övergå till en annan verksamhet. 
En sådan utbrytning kan emellertid också initiera en vetenskaplig revolution. 
Enligt Fleck är det möjligt att på olika sätt vara medlem i olika tankekollektiv 
och även delvis verka inom olika tankestilar om dessa inte är allt för olika till sin 
grundläggande karaktär. Det är vanligt och kan t.o.m. vara fördelaktigt att kunna 
verka inom olika tankestilar som inte är alltför närbesläktade. Problemen kan då 
bli belysta ur olika aspekter.3 Enligt Kuhn kan olika subspecialiteter arbeta 
under ett gemensamt paradigm men följden kan då bli att ett och samma begrepp 
får olika mening allt efter specialiseringens inriktning med en lokal 
inkommensurabilitet som följd. Flecks lösning bidrar således till lösning av 
konflikter under det att Kuhns paradigmteori snarare leder till konfliktsituationer 
som inte kan lösas rationellt utan måste lösas irrationellt i vetenskapliga 
revolutioner. 

1 Ibid., s. 196: � What is built into the neural process that transforms stimuli to sensations has 
the following characteristics: it has been transmitted through education; it has, by trial, been 
found more effective than its historical competitors in a group´s current environment; and, 
finally, it is subject to change both through further education and through the discovery of 
misfits with the environment � the knowledge embedded in the stimulus-to-sensation route 
remains tacit.� 
2 EE, s. 183: �Wir haben Ideogramme vor uns, d. h. graphische Darstellungen gewisser Ideen, 
gewissen Sinnes, einer Art des Begreifens.� 
3 EE, s. 145: �man gebraucht auch für ein und dasselbe Probleme viel öfter ganz verschiedene 
als sehr verwandte Denkstile.� 
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Såväl Fleck som Kuhn ger prioritet åt det sociala över det kognitiva när det 
gäller hur kunskapsprocessen kan tänkas starta. Enligt Fleck finns inga a priori 
inbyggda processer, inga medfödda idéer och inte heller någon utanför 
människan belägen kraft som kan anges som en första orsak till kunskapens 
uppkomst. Uppkomsten är i stället socialt betingad och Fleck framhåller att 
kunskapens första begynnelse inte kan anges varken fylo- eller ontogenetiskt 
men att människan alltid vid varje ny kunskap är mitt uppe i 
kunskapsprocessen.1 Han hävdar också att ingen ny kunskap kan uppkomma 
utan föregående kunskap. Det gamla problemet med vad som var först, hönan 
eller ägget, måste lösas med att före hönan fanns ett annat ägg och före ägget en 
annan höna, dvs. de två förutsätter varandra och har båda uppkommit i en 
växelvis samverkande process under utvecklingens gång.2 Initialt finns i Flecks 
kunskapsteori ingen tankehandlingsdualism,3 utan det ena förutsätter det andra 
(tanke förutsätter handling och vice versa) genom en ömsesidig påverkan så att 
redan i varseblivningen, i uppfattandet av en sensation orsakad av ett stimuli, 
finns en färdighet (ett reaktionssätt) inbyggd. Den ena förutsätter den andra, inte 
i en orsaksföljd relation utan som en gemensam ömsesidig effekt.4 Relationen är 
den samma som den mellan de aktiva och passiva komponenterna i kunskapen 
som växelvis och ömsesidigt påverkar varandra. Ingendera kan finnas som en 
självständig och oberoende företeelse och ingendera kan verka utan den andras 
medverkan. Den yttersta konsekvensen av ett sådant ömsesidigt beroende och 
förmåga till växelvis omformning av kunskapsinnehållet är att den skarpa 
gränsen mellan det subjektiva och det objektiva, mellan teori och handlande, 
                                          
1 ET, s. 47: �Sicherlich nicht mehr im Momente der Geburt, ja selbst im intrauterinen Leben 
gibt es keinen feststellbaren Beginn des Erkennens, denn Empindungsfähigkeiten und 
Empfindungen entstehen parallel und synchronisch durch Wechselwirkung. Ebenso 
unmöglich ist es, die phylogenetischen Anfänge des Erkennens festzustellen � Wo und wann 
wir immer anfangen, überall sind wir mittendrin, und nie bei dem Beginn des Erkennens.� 
2 Popper, Objective Knowledge, s. 346. Poppers lösning är emellertid en annan: �What comes 
first, the hypothesis (H) or the observation (O)?� reminds one of course, of that other famous 
question: �What comes first the hen (H) or the egg (O)? �Both questions are soluble. The 
bucket theory [logiska positivismens kunskapsteori] asserts that � observation (O) always 
precedes every hypothesis (H); � By contrast, we can now say that the hypothesis (or 
expectation, or theory, or whatever we may call it) precedes the observation.� 
3 Jag avser med detta att Fleck inte bekänner sig till någon form av dualism, t.ex. i form av 
Själens Inre Öga som avläser eller avspeglar sinnesförnimmelser för att sedan forma 
handlandet.
4 ET, s. 47: �Wir werden zu jeder neuen Situation geboren und bringen einen fertigen 
Geburtsmechanismus und mehr oder wening fertige Anlagen mit, die unsere Reaktionsweise 
[min kursivering] und Erkenntnisinhalte bestimmen.� 
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mellan �context of discovery� och �context of justification�, blir otydlig eller 
upphävd. Dessa distinktioner är alla ytterst grundade i den logiska positivismens 
krav på absolut visshet och på kunskapens verifierbarhet och inte i något 
evolutionärt, historiskt eller socialt betingat förhållande. Med kravet på absolut 
visshet följer antagandet om en fast och oföränderlig �arkimedisk� punkt som 
allt direkt kan refereras till utan att behöva omformas. Med kravet på absolut 
verifierbarhet följer också att det finns en giltig induktionslogik som medför en 
absolut och oföränderlig visshet för allting i alla tider och i alla rum. Dessutom 
leder varje försök till absolut rättfärdigande till ett trilemma. Om observationer 
alltid är teoriberoende eller omvänt, om teorier aldrig kan uppställas utan 
föregående erfarenheter (tidigare kunskap), kan en distinktion mellan det 
subjektiva och det objektiva, mellan teori och erfarenhet, mellan upptäcktens 
(observationens, erfarenhetens) sammanhang och rättfärdigandets (giltighetens, 
teorins) sammanhang inte dras utan att medföra en cirkelgång eller leda till en 
oändlig regress eller avbrytas konventionellt (t.ex. med en norm för adekvans) 
(Münchhausen-Trilemma, enligt Hans Albert1).

Edman har nyligen fört fram den åsikten att Flecks skeptiska kunskapsteori 
är falsk och skulle vila på ett förbiseende eftersom de teorier (Flecks protoidéer) 
ur vilka dagens vetenskap delvis har utvecklats, enligt Fleck skulle sakna 
verklighetsanknytning. Enligt den dogmatiska kunskapsuppfattning som Edman 
företräder2 är all vetenskap i varierande grad verklighetsförankrad och därför är 
Flecks teori enligt Edman falsk.3 Flecks uridéer är som ovan framhållits socialt 
betingade [kunskapens aktiva länkar] men indirekt via de passiva länkarna, 
försedda med en verklighetsförankring. Ett aktivt tvång som sådant finns inte i 
Flecks teori utan bara ett passivt tvång som tillsammans med de aktiva länkarna 
konstituerar det som vi upplever som verkligheten.4 Flecks teori kan därför 
enligt denna orsak inte vara falsk. 

3.3.2. Gestaltpsykologiska synpunkter 

Både Fleck och Kuhn hävdar att det finns ett historiskt förlopp, som reglerar 
kunskapstillväxten och att det i detta finns inbyggd en gestaltpsykologiskt 

1 Albert, Kritik der reinen Erkenntnislehre, s. 15, not 12: �Es handelt sich um eine Situation, 
in der nur drei gleichermaßen unannehmbare Alternativen vorliegen: ein unendlicher Regreß, 
ein logischer Zirkel und der Abbruch des Begründungsverfahrens an einem willkürlich 
gewählten Punkt.� 
2 Edman, �Innate knowledge and Scientific Rationality.� 
3 Edman, �Skeptikern och verkligheten�, s. 594, 597. 
4 Se ovan kapitel 2. 
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betingad process. Fleck var sannolikt väl förtrogen med sin tids psykologi vilket 
framgår av de många hänvisningarna i hans monografi till då verksamma 
psykologer, t.ex. musikforskaren Eric von Hornbostel i Berlin, docenten i 
psykologi Wilhelm Jerusalem i Wien, den franska psykologen Gustave LeBon, 
instinktforskaren William McDougall, USA, sociologen Ludwig Gumplowicz 
från Polen, sociologen och filosofen Joseph Simmel från Strassbourg, 
gestaltpsykologen W. Metzger, m.fl. Den moderna gestaltpsykologin som 
utformades i början av 1900-talet av de tyska psykologerna Max Wertheimer, 
Wolfgang Köhler och Kurt Koffka, utgjorde framför allt en reaktion mot den 
klassiska psykologins atomistiska och individualistiska utformning som �utgick 
från elementföreställningen på liknande sätt som den klassiska fysiken utgick 
från atombegreppet�.1 Gestaltpsykologin går i stället från helheten till delarna 
och vill förstå delarnas egenskaper från helheten. �Helheten bestämmer således 
delarnas egenskaper och går även till tiden före sina s.k. delar�.2

Samma tankegångar präglar Flecks kunskapsteori när han säger att helheten 
alltid är förmer än delarna och att språkutvecklingen liksom idéutvecklingen 
alltid sker från det allmänna till det enskilda.3 För att förstå Flecks tänkande är 
det viktigt att inse att kunskapsprocessen är en företeelse som bygger på ett 
bortseende från vissa former som inte är eller blir stiliserade i tankestilen för att 
sammanställa andra som till slut antar formen av en �gestalt� som omedvetet blir 
inbyggd i tankestilen. Skeendet är det samma som när man ställs inför ett 
Rorschach-test4 där man oavsiktligt ser gestalter som är stilriktiga men bortser 
från andra. �Vi underförstår vissa enskildheter och bortser från andra och först 
då uppstår en bestämd bild� (min översättning).5 Det är alltså inte fråga om ett 
momentant gestaltseende som den välkända Wittgensteinska �hare/anka-bilden�, 
utan i förutsättningen är alltid föregående kunskap, tradition och inskolning 
inbyggda. Att händelsen ändå kan te sig som ett plötsligt gestaltseende beror på 
att det i förloppet som leder till ett gestaltseende alltid finns moment som inte 
bara innebär en stilisering (omvandling) i enlighet med tankestilen utan också 
                                          
1 Nyman, Nya vägar inom psykologin, s. 11. 
2 Ibid., s. 53 och 58. 
3 EE, s: 39: �Parallel der Bedeutungsentwicklung der Worte nach Hornbostel gibt es auch eine 
Ideenentwicklung, �die nicht etwa durch Abstraktion von Besonderen zum Allgemeinen, 
sondern durch Differenzierung (Spezializierung) vom Allgemeinen zum Besonderen� geht�. 
4 Rorschachs formtydningstest består av 10 tavlor med symmetriska men slumpvis formade 
tusch- och färgfläckar som försökspersonen får tolka eller tyda. Resultatet möjliggör en 
beskrivning av dennes karaktärsegenskaper, intellektuella nivå, begåvning, osv. 
5 EE, s. 62: �Gewisse Einzelheiten denken wir hinzu, von anderen abstrahieren wir, und erst 
so entsteht ein bestimmtes Bild.� 
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innefattar en utsållning av felaktiga eller oanvändbara partier som gör att delar 
av erfarenheten och även ursprunget i slutändan förnekas eller glöms bort, dvs. 
man måste �besitta en riktad beredskap för seende� (min översättning).1 Ett 
gestaltseende som bygger på en rationell process kan därför i efterhand te sig 
som ett momentant och irrationellt betingat gestaltbyte. 

I Lwów härskade den Grazska psykologskolan ledd av Brentanoeleven och 
filosofen Alexander Meinong och Fleck ansluter sig snarast till de ursprungliga 
tankegångarna i hans �produktionsteori� och till hans elevs, den österrikiska 
psykologen Christian von Ehrenfels, lära om �gestaltkvaliteterna� från 1890. 
Detta var tankegångar som föregick den kommande utformningen av 
gestaltpsykologin och som innebar att summan av delarna, �gestaltkvaliteten� är 
något mer än delarna själva och att gestaltkvaliteten består även vid överföring 
bara delarnas inbördes relationer förblir oförändrade.2 Så kan t.ex. en melodi 
transponeras mellan olika tonarter utan att förändras.3

Kuhn refererar, när han diskuterar gestaltskiftets betydelse i 
kunskapsutvecklingen,4 förutom till N. R. Hansons välkända Patterns of 
Discovery från 1958 och Wittgensteins likaså välkända hare/anka spel,5 också 
till arbeten utgångna från �Hanover Institute� utan att namnge dessa,6 men också 
till enstaka mera tidsaktuella perceptionsexperiment, t.ex. Strattons �Vision 
without Inversion of the Retinal Image�7 och Brunner och Postmans 
spelkortsexperiment,8 m.fl. I förordet till The Structure of Revolutions nämner 
han behovet av att studera gestaltpsykologins arbeten men nämner inte dess 
grundläggande teser eller förgrundsfigurer och inte heller Flecks idéer om 
gestaltseendets roll i kunskapsprocessen. Det är också så att Fleck skrev sin 
monografi när gestaltpsykologin fortfarande var ett forskningsområde under 
utveckling och att gestaltpsykologiska tankebanor när Kuhn framträdde på 
arenan inte längre var aktuella forskningsprojekt. Eftersom de intar en 

1 ET, s. 154: �Um zu sehen muß man zuerst wissen, und dann kennen und ein gewissen Teil 
des Wissens vergessen. Man muß eine gerichtete Bereitschaft zum Sehen besitzen.� 
2 Nyman, Nya vägar inom psykologin, s. 54-56. Se vidare Thomas Schnelle, Ludwik Fleck � 
Leben und Denken , s. 252-257. 
3 ET, s. 150: �Ähnlich kan man ein Melodie in verschiedenen Tonarten abspielen, selbst so, 
daß sich alle Töne geändert haben und dennoch bleibt die Melodie dieselbe.� 
4 Ibid., s. 113-115. 
5 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, s. 223. 
6 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 112 
7 Ibid., s. 113. Se Stratton, Psychological Review, IV (1897), s. 341-360. 
8 Ibid., s. 62-64. 
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framstående plats i både Flecks och Kuhns tänkande är det kanske inte fel att tro 
att Kuhn delvis hämtat sina gestaltpsykologiska idéer från Fleck. 

Enligt Kuhn kan kunskapsprocessen beskrivas i tre olika stadier: (i) ett 
förparadigmatiskt stadium som karakteriseras av ett kaos av olika teorier och 
uppfattningar då de individuella vetenskapsmännen arbetar oberoende av ett 
paradigm eftersom ett paradigm då ännu saknas och det bara finns en stor 
mängd olika skolor och riktningar inom forskningen, som inte tar hänsyn till 
varandra eller kanske inte ens känner till varandra, (ii) en period (den 
extraordinära perioden) då två eller flera paradigm har utvecklats som 
konkurrerar eller bekämpar varandra tills (iii) ett av dessa får överhand och 
forskningen antar karaktären av normalvetenskap, dvs. en normativ verksamhet 
inom ett paradigms ramar som inte tillåter nyheter eller avvikelser och där 
kunskapen byggs upp kumulativt genom en anhopning av vetande. Efter en ny 
period av extraordinär vetenskap inträffar en ny vetenskaplig revolution, ett 
gestaltskifte, med nya regler och tillhörande instrument och apparatur för 
forskning som kan inordnas under det segrande paradigmet och en ny 
världsordning.

Först i det tredje stadiet, dvs. när mognadsprocessen är avslutad eller en 
vetenskaplig revolution har inträffat, får forskningen karaktären av 
normalvetenskap, dvs. en normativ verksamhet inom ett paradigms ramar. Hos 
Kuhn sker den egentliga kunskapsutvecklingen under den extraordinära fasen. 
Kuhn framhåller att ett paradigm aldrig är fullständigt utvecklat och att det alltid 
innehåller anomalier eller problem som inte kan lösas inom paradigmets ramar. 
Under utvecklingen och preciseringen av ett paradigm framträder dessa allt 
tydligare och när anomalierna eller ad-hoc-hypoteserna blir alltför många eller 
allt för allvarliga för trovärdigheten av paradigmet, lämnas anomalierna antingen 
utan åtgärd till ett senare tillfälle eller görs stora ansträngningar för att tvinga in 
naturen under paradigmet. Lyckas inte detta skall orsaken först sökas hos 
forskaren som ej är vuxen sin uppgift att tvinga in naturen under paradigmet. 
Han kommer oundvikligen att betraktas som �snickaren som skyller på sina 
verktyg�.1 Normalvetenskapen övergår då i ett kristillstånd, den extraordinära 
vetenskapen, som liknar den förparadigmatiska perioden med ett divergent 
tänkande med en mångfald av åsikter och uppfattningar och ett åsidosättande av 
det tidigare förhärskande paradigmet. Ett sådant skede kännetecknas av oro 
inom forskningen och en osäkerhet hos forskarna om vad som gäller och som 
kan leda till att en vetenskaplig revolution med paradigmbyte sker. Samtidigt 
                                          
1 Ibid., s. 79-80: �It is a poor carpenter who blames his tools.� 
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förbereds ett nytt paradigm, som kan ta över det gamla paradigmet vilket är en 
förutsättning för att en revolution skall kunna inträffa. När ett nytt paradigm 
börjar skönjas och blivit tillräckligt starkt sker övergången till detta inte 
kontinuerligt eller successivt utan genom en revolutionär process. När tiden är 
mogen sker paradigmbytet snabbt, som ett gestaltbyte eller som en religiös 
omvändelse som gör att vetenskapsmännen ser världen på ett annat sätt än som 
tidigare var möjligt.1

Jämför detta med Flecks indelning av skeendet i kunskapsprocessen i tre 
stadier som kännetecknar inte bara upptäcktsprocessen utan också 
begreppsutvecklingen och faktabildningen: (i) ett initialt kaotiskt stadium 
karaktäriserat av ett oklart seende och inadekvata första observationer och som 
är präglat av misstag, osäkerhet och oro hos forskarna, (ii) ett andra stadium då 
den begreppsbildande, erfarenhetsinsamlande, stiliserande och utsållande 
processen vidtar som efter en vändpunkt övergår i (iii) ett tredje stadium med ett 
utvecklat, reproducerbart och stilriktigt gestaltseende.2 Fleck sammanfattar de 
tre faserna som: �i första hand ett aviserat motstånd i ett kaotiskt ursprungligt 
divergent tänkande, därefter ett visst tanketvång präglat av ett konvergent 
tänkande och slutligen ett omedelbart gestaltseende� (min översättning).3

Kuhns beskrivning av det förparadigmatiska stadiet och stadiet med 
extraordinär vetenskap följer helt Flecks beskrivning av det initiala stadiet och 
hur detta avlöses av en period av jämvikt i forskningen, dvs. i det som närmast 
motsvarar Kuhns normalvetenskap. När en upptäckt görs är enligt Fleck de 
första observationerna kaotiska, stillösa och inadekvata samt präglade av 
tillfälligheter, oklarheter och misstag och ibland betingade av olika intellektuella 
överlevande relikter. Ur detta skiftande kaos, måste forskaren, beroende på om 
han ser en vision eller känner ett motstånd från tankestilen som bromsar upp de 
ständigt växlande bilderna, urskilja vad som är beständigt från det som är 
tillfälligt och skapa ett riktat intresse, en ny tankeberedskap. Efter många 
trevande försök och misslyckanden uppfattas ett �Aviso�, en annonsering, om 
ett motstånd från tankestilen som den fortsatta utvecklingen rättar sig efter 
genom att stiliseras av tankestilen och till slut införlivas med den. Motståndet är 
ett uttryck för den fasta grund som tankekollektivet hela tiden söker sig fram till 

1 Ibid., kapitel 9. 
2 EE, s. 123-124. 
3 EE, s. 124: �Zuerst ein Widerstandsaviso im chaotischen anfänglichen Denken, dann ein 
bestimmter Denkzwang, schließlich eine unmittelbar wahrzunehmende Gestalt.�
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och som betingas av de passiva kopplingarna.1 Den allmänna inriktningen för 
kunskapsprocessen är således �största möjliga tanketvång vid minsta möjliga 
tankegodtycklighet� (min översättning).2 När detta har lyckats ser alla deltagare 
omedelbart den nya gestalten som ett direkt synintryck och som en av 
människan oberoende evig sanning.3

Jämför detta med Kuhns beskrivning av resultatet av ett psykologiskt 
kortexperiment enligt Bruner och Postman där först efter flera genomförda 
experiment med spelkort som visades under korta ögonblick och där i enstaka 
kort detaljer i de välkända symbolerna förändrats, deltagarna till en början 
endast med stor tveksamhet identifierade spelkorten med ett avvikande mönster. 
Först efter förlängd exponering kunde, ofta helt plötsligt, de flesta deltagarna 
korrekt ange de avvikande korten utan att tveka. Kuhn hävdar att 
kortexperimentet avspeglar vad som händer i vetenskapen, dvs. nyheter i form 
av förändringar framkommer till en början endast med svårigheter för att sedan 
helt plötsligt framträda klart och tydligt, en uppfattning som helt 
överensstämmer med Fleck beskrivning av kunskapsutvecklingen.4 Skillnaden är 
den att för Kuhn sker avbrotten som �vetenskapliga revolutioner� under det att 
Fleck hävdar en kontinuerlig utveckling av kunskapen. 

Kuhn ser gestaltbytet som en grundläggande prototyp för vad som händer i 
ett paradigmskifte. Vad som var �ankor i forskarens värld blir, efter en 
vetenskaplig revolution, harar�.5 Analogin är emellertid inte absolut eftersom ett 
gestaltskifte i psykologisk mening är reversibelt och sker momentant som en 
�aha-upplevelse�. En revolution är däremot aldrig reversibel. Kuhn antyder 
                                          
1 EE, s. 124: �Dies is der feste Boden, den � das Denkkollektiv sucht � Dies sind die 
passiven Koppelungen.� 
2 EE, s. 124: �größter Denkzwang bei kleinster Denkwillkürlichkeit�.
3 ET, s. 81: �Wenn dies gelingt, werden alle, die an ihr teilnehmen die neue Gestalt 
unmittelbar, direkt durch Augenschein sehen, wie wenn es eine vom Menschen unabhängige, 
einzige, ewige Wahrheit wäre.� 
4 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 63, not 12: �In science, [Kuhns kursivering] as in the 
playing card experiment, novelty emerges only with difficulty, manifested by resistance, 
against a background provided by expectation � Further increase of exposure resulted in still 
more hesitation and confusion until finally, and sometimes quite suddenly, most subjects 
would produce the correct identification without hesitation.� 
5 Ibid., s. 111: �What were ducks in the scientist´s world before the revolution are rabbits 
afterwards�. Den välkända teckningen finns återgiven i E. H. Gombrich, Art and Illusion, s. 4 
och är en reproduktion av en ursprunglig teckning i skämttidningen Die Fliegenden Blätter 
återgiven i Norma V. Scheidemann, Experiments in General Psychologi, Chicago 1939, s. 67, 
fig. 21. Figuren är välkänd också från Wittgensteins Filosofiska undersökningar, II, xi, s. 223 
där den kallas H-A-huvudet och är hämtad från Joseph Jastrow, Fact and Fable in 
Psychology.
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också att det som sker i ett paradigmskifte är oåterkalleligt. Växlingen kan hos 
geniala forskare ibland ske under ett kort inspirerat ögonblick. 

Fleck vänder sig mot den gängse bilden av den geniala forskaren som ensam 
och intuitivt gör en betydande vetenskaplig upptäckt. När detta ändå tycks kunna 
ske, �återspeglar det � bara att forskaren saknar samtida medarbetare och 
möjligen också föregångare och att det i stället handlar om en kollektiv påverkan 
från historia och samtid som fokuserats på en individ.�1 På samma sätt är ett 
gestaltskifte inte en individuell företeelse och analogin med de från 
gestaltpsykologiska experiment kända beskrivningarna av snabbt skiftande 
upplevelser av samma artificiella bild, endast ytlig. Det handlar i stället om en 
rationellt grundad process som söker sig fram mellan olika alternativ, ofta i form 
abstraktioner, en del felaktiga andra riktiga, som under processens gång dels 
sållas bort som oanvändbara eller felaktiga, dels i den mån de är användbara, 
byggs upp till ett tröskelvärde i form av en �gestalt� eller �form� i 
gestaltpsykologiska mening och som, när detta uppnåtts, uppfattas av tillräckligt 
många individer inom tankekollektivet som en �gestaltkvalitet�. När 
tröskelvärdet har nåtts sker bytet mellan teorier respektive tankestilar snabbt och 
kan då ge intryck av en revolution trots att skiftet är förberett under lång tid 
genom bearbetande och stilisering av erfarenheter längs den aktuella 
tankestilens linjer, ett skeende som Fleck klart beskriver när det gäller 
faktabildningen och begreppsutvecklingen.2 Det tycks som om Kuhn har 
anammat Flecks idé om gestaltskiftets betydelse men överbetonat den snabba 
omkastningen som kännetecknar de välkända enkla gestaltpsykologiska 
experimenten, typ anka/hare m.fl., på bekostnad av det föregående rationellt 
grundade, sick-sackformade och slingriga förloppet och betydelsen av den 
beredskap för riktadhet och stilisering som kännetecknar tankestilen. Kuhn tycks 
också ha betonat forskarens tendens att �se att� på bekostnad av att �se som�.3

När forskaren ser Uranus efter gestaltskiftet ser han att Uranus är en komet och 
ser inte Uranus som en komet, dvs. världen har förändrats och inte hans 
uppfattning om världen. 

Min tes är att Fleck ser gestaltskiftet som den rationellt grundade 
vändpunkten i ett komplicerat förlopp i utvecklingen av ett faktum eller ett 

1 Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, s. 53. 
2 Se ovan kapitel 2. 
3 Hanson, Patterns of Discovery, s. 19-24. 
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begrepp som mer liknar tolkning av Rorschachs formtydningstest1 än de snabba 
ändringarna av djupintrycket i den välkända Neckerkuben,2 under det att 
gestaltbytet för Kuhn mer liknar växlingen anka/hare och förklaras som en 
irrationell övergång från en teori eller världsuppfattning till en annan och som 
han liknar vid en religiös omvändelse. Ibland beskriver Kuhn resultatet av en 
gestaltförändring så att forskarna efter gestaltskiftet inte bara ser världen på ett 
nytt sätt utan arbetar i en ny värld.3 Det tycks vara så att forskaren hastigt och 
lustigt har förflyttats till en annan planet där han ser välkända föremål i ett annat 
ljus men också förut okända föremål.4 Men, säger Kuhn, naturligtvis har 
ingenting sådant skett, världen utanför laboratoriet är den samma men om 
forskarens enda kontakt med världen är vad han vetenskapligt ser och gör, kan 
man förledas till att säga att han efter en vetenskaplig revolution lever i en annan 
värld.5

Fleck beskriver på ett liknande sätt hur medlemmarna i ett tankekollektiv, 
sedan en upptäckt har skett och införlivats i tankestilen, upplever 
tankekollektivets hela värld som nyskapad, dvs. det är tankekollektivets 
uppfattning av världen som är nyskapad och inte världen som sådan. Detta sker 
genom att varje faktum, varje förändring och varje upptäckt på ett rationellt sätt 
påverkar hela vetandet.6 Fleck anser således inte att världen vid en vetenskaplig 
upptäckt förändras, utan bara att vår förmåga att se den på ett visst sätt har 
förändrats, även om han säger att man i en viss mening skulle kunna hävda att 
varje upptäckt är en nyskapelse av världen. 

Vid ett paradigmskifte enligt Kuhn ser forskarna inte bara världen på ett 
annat sätt utan sägs också efteråt leva i en annan värld.7 Att se värden på ett nytt 
                                          
1 Hermann Rorschach, (1884�1922), schweizisk psykiater som publicerade sitt psykologiska 
formtydningstest 1921 som består av 10 tavlor av symmetriska men slumpmässigt formade 
tusch- och färgfläckar som undersökspersonen får tolka. 
2 Gregory, Öga och hjärna, s. 10 -12. 
3 Kuhn, Scentific Revolutions. s. 121: �� though the world does not change with a change of 
paradigm, the scientist afterward works in a different world.� 
4 Ibid., s. 111: � � during revolutions scientists see new and different things � it is if the 
pofessional community had been suddenly transported to another planet.� 
5 Ibid., s. 111: �after a revolution scientists are responding to a different world.� 
6 EE, s. 135: �� ein entwickeltes, zuharmonischem System ausgebautes Wissen besitzt die 
Eigenschaft, daß jede neue Tatsache harmonisch alle früheren Tatsachen � wenn auch noch so 
geringfügig � ändert. Jede Entdeckung ist in diesem Falle eigentlich eine Neuschöpfung der 
ganzen Welt eines Denkkollaktivs.� 
7 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 117: �The very ease and rapidity with which astronomers 
saw new things when looking at old objects with old instruments may make us wish to say 
that, after Copernicus, astronomers lived in a different world.� 
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sätt måste innebära både en realistisk och relativistisk världsuppfattning 
eftersom detta, om det är sant, betyder att det finns en värld som man kan 
betrakta på olika sätt. Att efter en vetenskaplig revolution leva i en annan värld, 
vilket enligt Kuhn är fallet, måste tydas som en rent idealistisk uppfattning av 
världen. Man kan ju inte plötsligt leva i en annorlunda värld om inte världen 
antingen radikalt har förändrats eller det finns multipla av varandra oberoende 
världar vilket ibland tycks vara Kuhns uppfattning då han beskriver att forskaren 
efter en vetenskaplig revolution tror sig vara förflyttad till en annan värld. Han 
säger också att två forskare kan tala om samma sak men genom sin olika 
utbildning och träning se saken på olika sätt.1

Kuhn betraktas som realist och Fleck som idealist men båda resonerar som 
om det vore tvärtom. Förklaringen till detta är att för Fleck är 
inkommensurabilitetsbegreppet ett dynamiskt begrepp vilket utesluter 
revolutioner och för Kuhn ett statiskt begrepp vilket i vissa situationer 
nödvändiggör revolutioner. Om inkommensurabiliteten är kontingent och 
föränderlig, dvs. om den betrakts som en historiskt och socialt betingad relation 
mellan två konkurrerande eller alternerande teorier eller begrepp som var för sig 
är föränderliga behöver upplösningen i ett gestaltskifte inte vara irrationellt 
betingat. Om inkommensurabiliteten i stället är ett tillstånd som är absolut och 
oföränderligt och opåverkbart av historiska och sociala krafter, blir en 
irrationellt betingad upplösning den enda möjligheten. Kuhn har således, enligt 
min mening, missuppfattat Flecks resonemang om gestaltskiftet och dess 
betydelse för kunskapsutvecklingen när han poängterar dess irrationalitet och 
jämför det med en religiös omvändelse. Skillnaden mellan Fleck och Kuhn kan 
uttryckas så att Fleck ser gestaltskiftet som ett �som om� och inte som ett �som 
att�, vilket Kuhn gör. Kanske bottnar all uppståndelse kring Kuhn och hans 
berömmelse just i en sådan missuppfattning av vad Fleck egentligen avsåg! Eller 
är Kuhns och Flecks världsuppfattningar olika genom att det finns en 
kvardröjande positivism hos Kuhn som inte finns hos Fleck, i den meningen att 
Kuhns ontologi är dogmatisk och förutsätter en ontologisk realism och att Flecks 
är skeptisk och relativistisk och förnekar att det finns en av oss oberoende 
verklighet som vi kan få kunskap om. 

Den beskrivna kunskapsutveckling är hos Kuhn baserad på vad som hänt i 
de s.k. mogna vetenskaperna, väsentligen naturvetenskaperna, som är de enda 

1 Ibid., s. 50-51: �For the chemist the atom of helium was a molecyle � for the phycicist the 
helium atom was not a molecule � Presumably they were talking of the same particle, but 
they were viewing it through their own research training and practice.� 
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som enligt Kuhn har utvecklat färdiga paradigm. En förparadigmatisk 
mognadsprocess1 har således ännu inte inträffat i de humanistiska 
vetenskaperna, inom sociologin och sannolikt inte heller inom medicinen. Den 
medicinska vetenskapen omnämns inte explicit men jämställs i ett annat 
sammanhang med meteorologi och andra etablerade hantverk.2

Även i Flecks kunskapsteori finns en mognadsprocess som leder fram till en 
vändpunkt där tankestilen är harmoniskt utformad. Den inre harmonien i 
tankestilen, illusionernas harmoni, som är ett uttryck för nätverket av aktiva och 
passiva komponenter i tankestilen och dess knutpunkter i form av assimilerade 
fakta, har i princip samma funktion i tankestilen som Kuhns paradigm i 
inskränkt bemärkelse har vad avser anomalier inom paradigmet. Liksom 
paradigmet inte alltid kan hantera anomalier kan illusionernas harmoni bli så 
dominerande att tankemaskineriet inte längre kan fungera vilket leder till 
stagnation och improduktivitet. Illusionernas harmoni, som blir allt mer påtaglig 
ju längre man tränger in i ett vetenskapsområde, dvs. ju mer de aktiva och 
passiva kopplingarna ökar i antal, måste då liksom paradigmet brytas, för att 
möjliggöra nya upptäckter. Genom att adoptera teorin om gestaltskiften som 
analoga med paradigmbyten anser Kuhn att han kan förklara de snabbt 
inträdande skiftningarna mellan olika paradigm som enligt honom karaktäriserar 
de vetenskapliga revolutionerna. Han framhåller liksom Fleck också gör att 
sådana gestaltskiften oftast sker hos unga medlemmar i forskargemenskapen, 
vilka ännu inte har hunnit helt infångas av paradigmet.3 Fleck har gjort samma 
iakttagelse och illustrerar detta med hur bakteriologins variabilitetslära fick sitt 
genombrott sedan Neisser och Massini (1906) genom experimentella 
undersökningar av den s.k. �bakterium coli mutabile� i sina försök avsiktligt 
bröt mot den förhärskande tankestilen inom bakteriologin (nämligen, Koch-
Cohns postulat om bakteriernas invarians), genom att i en enda punkt avvika 
från det stilriktiga förfarandet och vara �revolutionära�.4 Även denna förändring 
                                          
1 Ibid., s. 11: �Acquisition of a paradigm and of the more esoteric type of research it permits is 
a sign of maturity in the development of any given scientific field.� Kuhn säger också i 
�Postscipt�, s. 179: �what changes with the transition to maturity is not the presence of a 
paradigm but rather its nature. Only after the change is normal puzzle-solving research 
possible.�
2 Ibid., s. 15: � � established crafts like medicine, calendar making. and metallurgy.� 
3 Ibid., s. 90: �Almost always the men who achieve these fundamental inventions of a new 
paradigm have been either very young or very new to th field whose paradigm they change.� 
4 EE, s. 123: �� ausdrücklich revolutionär: die Verfasser gebrauchen die klassische Methode 
mit nur einer Modifikation.� Kuhn beskriver samma situation när Priestly i sina 
syrgasexperiment av en händelse övergav standardmetoden för testning av �the goodness of 
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av tankestilen karakteriserades emellertid av tre etapper, det första oklara 
seendet, den irrationella begreppsbildande och stilomvandlande erfarenheten och 
det slutliga reproducerbara stilriktiga gestaltseendet.1 Karakteristiskt är vidare att 
variabilitetsläran inom bakteriologin kom att utvecklas i det traditionslösa 
Amerika av unga amerikanska forskare som inte var bundna till den europeiska 
av Koch och Cohn dominerade tankestilen. Det är också karakteristiskt att den 
ursprungliga observationen av Neisser och Manini i fortsättningen inte kom att 
räknas till den �klassiska� variabilitetsläran utan kom att senare förklaras av 
andra orsaker.2 Det är således påfallande hur Kuhns beskrivning av de första 
stadierna i kunskapsprocessen sammanfaller med Flecks beskrivning. 

Såväl tankestil som paradigm förändras med tiden men förändringen sker på 
olika sätt. De förändringar som sker i ett paradigm begränsas till artikulering, 
modifiering och precisering av innehållet utan att paradigmet i grunden 
förändras. Dessa modifieringar och preciseringar inom paradigmets ramar, 
liksom utarbetandet av en allt mer förfinad teknologi, leder till att allt fler 
anomalier tydliggörs vilket i sin tur kan föranleda ytterligare modifieringar inom 
paradigmet i ett försök att införliva anomalierna med paradigmet eller tvärtom, 
initiera en utbrytning ur paradigmet som kan vara inledningen till en 
vetenskaplig revolution med paradigmbyte som följd. Nya instrument eller nya 
metodologiska regler kan utvecklas inom en disciplin men initiera kriser inom 
en annan disciplin. Ett uttryck för detta är upptäckten av röntgenstrålarna som 
egentligen inte innebar någon revolution inom fysiken utan i stället blev en 
revolution inom medicinen, där tidigare otänkbara, ickeinstrumentella 
diagnostiska ingrepp i människokroppen möjliggjordes. Den paradigmstyrda 
normalvetenskapen kan bara brytas genom vetenskapliga revolutioner till 
skillnad från tankestilen som ständigt är underkastad fortlöpande modifieringar 
och omvandlingar genom verksamheten i tankemaskineriet. Förändringarna i 
tankestilen är således ett resultat av det ständigt pågående intra- och 
interkollektiv tankeutbytet, som i Neuraths och Quines anda möjliggör en 
fortlöpande och gradvis anpassning av tankestilen till nya empiriska 

air�. Se Kuhn, Scientific Revolutions, s. 59-60: �in part through an accident did Priestly 
renounce the standard procedure [for test of the goodness of air] and try mixing nitric oxide 
with his gas in other proportions [than the standard test].� 
1 EE, s. 123-24. 
2 EE, s. 123. �Es ist typisch, das die neue Variabilitetslehre in einem anderen Lande ihre 
Heimat fand als die die klassische Bakteriologie. Sie fühlt sich am besten im traditionsarmen 
Amerika und wirt am meisten bekämpft im Vaterland Kochs.� 
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vetenskapliga teorier och rön som gör det möjligt att undvika språngvisa 
förändringar i kunskapen. 

Enligt Kuhn är kunskapsprocessen i princip diskontinuerlig. Ett 
revolutionärt paradigmskifte innebär alltid en total omvälvning inom 
vetenskapen och ibland införandet av en ny världsordning. Paradigmbegreppets 
rigida utformning med dess fasta anknytning till normalvetenskapen gör det 
svårt att förklara de stora framsteg inom vetenskapen som otvivelaktigt har skett 
under de senaste århundraden utan att tillgripa någon form av språngvisa 
förändringar som förklaring. Kuhns lösning är emellertid inte begränsad till 
nödvändigheten av vetenskapliga revolutioner. Han hävdar således redan i 
Scientific Revolutions att vetenskapliga framsteg kan förklaras på två olika sätt, 
dels som en kumulativ process genom nya tillämpningar av paradigmet inom 
normalvetenskapens ramar, dels som paradigmskiften, dvs. vetenskapliga 
revolutioner.1 Bakgrunden till att paradigmskiften är nödvändiga är 
uppfattningen att det finns en grundläggande oförenlighet mellan olika paradigm 
som kan uttryckas i en inkommensurabilitet som är semantiskt eller språkligt 
och ibland ontologiskt betingad och som omöjliggör all kommunikation eller 
kontinuitet annat än under extraordinära eller förparadigmatiska perioder då ett 
färdigt paradigm ännu inte har utbildats, dvs. innan ämnesområdet har mognat 
till en paradigmstyrd normalvetenskap. När detta har skett och då antalet 
anomalier antingen har blivit så stort att det inte längre kan överblickas eller att 
en enstaka anomali upplevs som så allvarlig att paradigmet ej längre är 
trovärdigt eller då en eller flera av hjälphypoteserna, som skall rädda 
paradigmet, överflyglar dess innehåll, blir situationen krisartad och den normala 
vetenskapen övergår i en extraordinär form.2 Under denna period, då det gamla 
paradigmet har upplösts och ännu inte ersatts av ett nytt, då den vetenskapliga 
gruppen har splittrats och forskningen bedrivs i individuella former, finns 
möjligheter till extern påverkan och kommunikation mellan konkurrerande 
teorier. I detta skede av ett hotande paradigmbyte3 kan retoriska och även 
filosofiska överväganden komma i fråga som påtryckningsmedel. När ett 
                                          
1 Jfr Anderssons indelning av Kuhns vetenskapsteori i en �försiktig forskningsstrategi� som 
tillåter små teoretiska modifikationer (Kuhns normalvetenskap) och en �revolutionär strategi� 
(extraordinär vetenskap) med paradigmskifte som följd. Andersson, Kritik und 
Wissenschaftsgeschichte, s. 42. 
2 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 82: �When �an anomaly comes to seem more than just 
another puzzle of normal science, the transition to crisis and extraordinary science has 
begun.�
3 Ibid., s. 88: �It is � particularly in periods of acknowledged crisis that scientists have turned 
to philosophical analysis as a device for unlocking the riddles of the field.� 
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lämpligt annorlunda utformat paradigm, som inte behöver vara färdigutbyggt, 
har utformats, sker en revolutionär övergång till det nya paradigmet. 
Övergången sker då inte styckevis, en mot en, utan omedelbart som ett 
gestaltskifte.1 En sådan revolution är betingad av individuella insatser av social 
och psykologisk natur som värdering, övertalning eller tilltro och sker inte enligt 
logiska eller empiriska lagar utan följer enligt Kuhn gestaltpsykologiska regler. 
Inte heller i detta skede av kunskapsutvecklingen kan någon kollektiv insats 
förmärkas även om själva gestaltskiftet sker gemensamt. Efter den vetenskapliga 
revolutionen tar en ny paradigmstyrd normalvetenskap vid och 
vetenskapsmännen ser världen genom det nya paradigmet eller en ny värld. 

En övergång från ett paradigm till ett annat innebär alltså alltid en 
fullständig omvälvning. Lagar och regler som gäller under ett paradigm kan inte, 
utan en förändring i meningen av ord och begrepp, tillämpas under ett nytt 
paradigm. Det finns heller ingen garanti för att ett sådant paradigmskifte leder 
till framsteg i betydelsen av ett bättre vetande utan bara till ett annorlunda 
vetande som i princip inte kan jämföras med eller som är inkommensurabelt 
med det gamla. Som regel, men inte alltid, är detta nya vetande mera omfattande 
men också av annan karaktär än det tidigare vetandet. Inom normalvetenskapen 
sker emellertid, som tidigare påpekats, hela tiden också en annan långsammare 
process med artikulering, anpassning och precisering av paradigmets innehåll 
samt inte minst en utveckling och utformning av ny teknisk apparatur som 
möjliggör en fortlöpande utvidgning och utökning av kunskapen inom 
paradigmets ramar, alltså en form av kunskapstillväxt som inte är 
diskontinuerlig och som mer liknar en kumulativ tillväxt. Det är under denna 
långsammare process som anomalier framträder dels genom att artikuleringen 
och preciseringen av paradigmet leder till att de vetenskapliga resultaten alltmer 
avviker från den gällande teorien, dels genom att utvecklingen av ny förfinad 
vetenskaplig apparatur med ökad precision ger upphov till nya empiriska rön 
som måste förklaras eller anpassas till paradigmet. Man kan således hävda att 
det finns en inneboende kraft i den paradigmstyrda normalvetenskapen som gör 
att anomalier är oundvikliga.2 Den fortskridande kunskapstillväxten, som 
uppenbarligen äger rum i verkligheten och som kan beläggas historiskt, sker 

1 Ibid., s. 122: �Normal science ultimately leads only to the recognition of anomalies and to 
crises. And these are terminated� by a relatively sudden and unstructured event like the 
gestalt switch.� 
2 Ibid., s. 24: �[And] normal science possesses a built-in-mechanism that ensures the 
relaxation of the restrictions that bound research whenever the paradigm from which they 
derive ceases to function effectively.� 
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således enligt Kuhn vanligen på ett irrationellt och diskontinuerligt sätt genom 
vetenskapliga revolutioner men kan också ske som upptäckter eller nya 
tillämpningar av paradigmet inom normalvetenskapens ramar. 

Kuhns inställning till kunskapsutvecklingen är således ambivalent. Det som 
tilldragit sig den största uppmärksamheten är de vetenskapliga revolutionernas 
påstådda irrationella bakgrund under det att den av Kuhn senare betonade 
aspekten, nämligen paradigmets artikulering mm., har mer likhet med Flecks 
uppfattning av kunskapsutvecklingen karaktär. 

Fleck har i stort sett samma syn på historiens betydelse för 
kunskapsutvecklingen som Kuhn men lägger ovanpå denna en kollektivt och 
socialt betingad aspekt som till stor del saknas hos Kuhn. Visserligen utgör 
paradigmet det som medlemmarna i en vetenskaplig gemenskap delar och 
omvänt, består en vetenskaplig gemenskap av forskare som delar ett paradigm. 
Det kollektiva har emellertid en mer avgränsad betydelse än i Flecks begrepp 
tankekollektiv genom att det saknar ett tankemaskineri med sina holistiska drag 
och den emergenta kraft som kännetecknar tankekollektivet. På samma sätt 
skiljer sig paradigm från tankestil genom att vara en mera rigid företeelse som 
inte får förändras i sin form och som inte leder till förnyelser i kunskapen. Enligt 
Fleck är kunskapsprocessen i grunden kontinuerlig och tankestilen är inte en stel 
struktur utan ett vibrerande nätverk av tankeassociationer och intrakollektiva 
tankeutbyten, ett tankemaskineri, som hela tiden åstadkommer förändringar både 
i nätverkets tankebanor och av dess struktur, innehåll och inriktning. 
Kunskapsutvecklingen liksom begreppsutvecklingen är enligt Fleck en ständigt 
pågående process som kan dokumenteras mikrosocialt genom undersökning av 
faktabildningen men också makrosocialt i den historiska begreppsutvecklingen. 
Gammal kunskap eller gamla begrepp behöver inte förkastas utan kan leva kvar 
som relikter och därigenom få en heuristisk betydelse.1 I Kuhns paradigmteori 
kommer däremot begreppen i övergivna paradigm efter en vetenskaplig 
revolution att förkastas eller betraktas som ovetenskapliga även om de i 
praktiken fortfarande kan användas som approximationer. 

De förändringar i tankestilen som uppkommer genom tankevandringen är 
inte de enda förändringar som formar tankestilen. Den historiskt betingade 
begreppsutvecklingen är en annan faktor som beror på ett ömsesidiga inflytande 
                                          
1 ET, s. 101: �Dann wird er [der Urgedanke] zur unbewussten Leitlinie für die Begriffs-
entwicklung,�
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från olika kollektiv.1 Varje etapp i vetenskapens historia är ett resultat av 
tidigare inflytanden från främmande tankstilar. Förutsättningarna för en 
fortskridande dynamisk kunskapsutveckling finns således i Flecks kunskapsteori 
och det är inte nödvändigt att postulera revolutionära processer för att förklara 
vetenskapliga framsteg. Detta är sannolikt Flecks tyngst vägande bidrag till 
kunskapsteorin som i betydelse överträffar Kuhns paradigmteori med de 
problem som ständigt vidlåder frågan om vad vetenskapliga revolutioner 
egentligen är för något och vad inkommensurabilitet består av. 

Kuhn har utformat sin teori som ett försök att förklara hur förnyelse och 
förändring av kunskapen är möjlig på basen av en undersökning av 
naturvetenskapernas historia. Fleck är läkare med bakteriologi som specialitet 
och för sina resonemang delvis inom medicinens ramar och har utvidgat sin teori 
till att vara en jämförande kunskapsteori avsedd att vara användbar för alla 
former av kunskap. Det är möjligt att den begränsade utblick som Kuhn har 
genom att enbart diskutera vetenskaplig kunskap huvudsakligen inom fysikens 
område, har fört med sig att hans teori om paradigm och vetenskapliga 
revolutioner inte når lika långt som Flecks teoribyggnad. Det kan också vara så 
att kunskapsutvecklingen sker på ett annat sätt inom såväl 
samhällsvetenskaperna och den flerparadigmatiska medicinen än inom den 
enparadigmatiska naturvetenskapen. 

3.4. POPPERS KUNSKAPSTEORI

3.4.1. Kritisk rationalism 

Den djupaste orsaken till Poppers opposition mot den logiska positivismen 
är dess antagande att vetenskapen bygger på ett induktivt tänkande som säger att 
det är tillåtet att från en ändlig rad av singulära påståenden sluta sig till en 
universell lag. Induktiva resonemang är inte logiskt giltiga eftersom slutsatsen i 
en induktiv härledning kan vara falsk trots att premisserna är sanna utan att 
någon motsägelse behöver föreligga. Popper hävdar därför att 
induktionsprincipen är logiskt ogiltig. Varje försök att rättfärdiga användning av 
induktion genom att åberopa erfarenheten leder till en oändlig regress.2

1 ET, s. 123: �Aus dem geschichtlichen Zusammentreffen sich kreuzende Stileinflüsse (a
congressu historico) sind zahlreiche Elemente des heutigen wissenschaftlichen Denkstils 
hervorgegangen.�
2 Popper, Logic of Scientific Discovery, s. 29.
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Det som skiljer den kritiska rationalismen från den logiska positivismen är 
dess inriktning mot en falsifieringsprocess i stället för en verifikationsprocess 
och att den som följd härav har siktet inställt på framtiden. Målet är att nå så 
nära sanningen som möjligt vilket kan ske genom en kritisk granskning av allt 
djärvare hypoteser och ett förkastande av de som falsifierats vid empirisk 
testning. Hypoteser som har klarat upprepade empiriska test är därmed inte 
verifierade utan bara korroborerade, dvs. de är bekräftade och har ett induktivt 
stöd men är fortfarande felbara och kan i framtiden visa sig vara felaktiga. Det 
är enligt Popper omöjligt att veta om sanningen har uppnåtts och processen är 
därför alltid oavslutad. De baspåståenden (bassatser, prövosatser) mot vilka en 
falsifikation skall avstämmas är, liksom alla vetenskapliga observationer, 
teoriberoende och underkastade förändringar och alltså fallibla och således 
empiriskt prövbara. Ett grundläggande problem i Poppers kunskapsteori är 
därför hur prövosatserna måste vara beskaffade för att kunna fullfölja sin 
funktion som bassatser för empirisk prövning när en fast grund för kunskapen 
saknas.

Den kritiska rationalismen förbinder en konsekvent fallibilism med en 
korrespondensteori för sanning och hyser uppfattningen att idén om en objektiv 
sanning som en regulativ idé är oumbärlig för mänsklig kunskap.1 I kombination 
med en verifikationsteori kan en sådan uppfattning leda antingen till relativism, 
dvs. att uppfattningar är relativa till ett ramverk av något slag, eller till 
absolutism eller objektivism, dvs. att det finns en absolut sanning och verklighet. 
Den kritiska rationalismen bestrider detta genom att hävda att människan i sina 
teorier och handlingar visserligen alltid är felbar men att en rationell kritik ändå 
alltid kan framföras för att motverka relativism och absolutism. 

Popper avvisar alla former av relativism som ödesdigra för vetenskapen och 
hävdar att relativism är en form av den moderna irrationalismen, dvs. doktrinen 
som säger att sanningen är relativ till vår intellektuella bakgrund och att den 
förändras från ett ramverk till ett annat.2 Popper tar avstånd från relativismen 
genom att låta falsifiering definieras med hjälp av baspåståenden som 
åtminstone för stunden är konventionellt fastlagda genom en beslutsprocess. För 
att inte hamna i en ren konventionalism hävdar han att dessa, som också alltid är 
fallibla, måste kunna prövas empiriskt och ersättas av nya baspåståenden om det 
                                          
1 Se Albert, Der Mythos des Rahmens und der moderne Antirealismus, s. 9. 
2 Popper, �The Myth of the Framework�, s. 33: �One of the form of modern irrationalism is 
relativism (the doctrine that truth is relative to our intellectual background � that truth will 
change from one framework to another).� 
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visar sig nödvändigt. Dessa måste vara konstruerade så att falsifieringar blir 
logiskt giltiga och få en sådan form att de kan vederlägga allmänna teorier, dvs. 
negationen skall innebära en logisk motsägelse som gör den deduktiva 
slutledningen ogiltig genom att hela förutsättningar eller delar av dessa 
falsifieras. Falsifierbarhet är således en logisk relation mellan baspåståenden och 
teorier, dvs. mellan möjliga falsifierare och hypoteser och är oberoende av 
falsifikationsförfarandet, som är en empirisk prövning av vad som är sant eller 
falskt.1

Den logiska positivismens demarkationskrav, som var en följd av kravet på 
verifierbarhet, kan enligt Popper inte skilja mellan empirisk vetenskap och det 
som icke är vetenskap. Popper anser att vetenskapliga påståenden är fallibla och 
måste vara mottagliga för revidering och möjliga att efter kritisk granskning 
ersättas av andra och bättre påståenden, att det skall vara möjligt för 
vetenskapen att välja mellan olika konkurrerande teorier och att avancera genom 
att eliminera teorier och hypoteser som vid empirisk prövning visat sig vara 
felaktiga. Popper har därför infört ett nytt avgränsningskriterium som innebär att 
en klar linje kan dras mellan vetenskap och metafysik.2 Poppers 
demarkationskrav är, kort uttryckt, empirisk falsifierbarhet. Den logiska 
positivismens demarkationskrav syftade inte bara till att utesluta all metafysik 
från vetenskapen utan också att förkasta all metafysik som meningslös. Detta är 
enligt Popper ett misstag eftersom upptäcktsprocessen och frågan om nya 
teoriers ursprung då kommer att uteslutas från vetenskapen och vidare att 
vetenskapen själv riskerar att betraktas som ovetenskaplig.3

Metafysik har en viktig roll i upptäcktssammanhang och Popper gör därför 
en bestämd distinktion mellan upptäcktsprocessen, dvs. sättet att upptäcka (the
context of discovery), som bygger på hypoteser som kan betraktas som 
gissningar, ofta grundade på intuition eller andra psykologiska processer och 
som består av skapande handlingar som trotsar den logiska analysen, och 

1 Popper, Realism and the Aim of Science, s. xxii: � �Falsifiable� [is] a logical-technical term 
� rests on a logical relation � falsification refers to a conclusive practical experimental 
proof of falsity.� 
2 Popper, Logic of Scientific Discovery, s. 34: �The problem of finding a criterion which 
would enable us to distinguish between the empirical sciences on the one hand and 
mathematics and logic as well as �metaphysical� systems on the other, I call the problem of 
demarcation.�
3 Ibid., s. 40: �If we wish to avoid the positivist´s mistake of eliminating, by our criterium of 
demarcation, the theoretical system of natural science, the we must choose a criterion which 
allows us to admit to the domain of empirical science even statements which cannot be 
verified.�
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rättfärdigandet (the context of justification), som använder den deduktiva 
logikens regler. Kort sagt, frågor som rör ursprung och frågor som rör giltighet 
bör inte förväxlas. Genom att göra denna distinktion kan Popper undvika att 
hänvisa till induktivt tänkande och förvisa intuitionen till upptäcktens 
sammanhang, där den spelar en mycket stor roll vid skapandet av nya hypoteser. 
Det finns nämligen enligt Popper ingenting sådant som en logisk metod för att 
skapa eller få nya idéer. Varje ny upptäckt innehåller därför ett irrationellt 
moment eller en kreativ intuition i Bergsons mening.1

Popper ansluter sig till Tarskis sanningsbegrepp, dvs. sanning är det som 
överensstämmer med fakta eller med verkligheten (min kursivering).2 Sanningen 
betraktas som objektiv, som en egenskap hos teorier och inte som en erfarenhet, 
en övertygelse eller något annat subjektivt. Den är också absolut snarare än 
relativ till någon uppsättning påståenden eller övertygelser.3 Det finns däremot 
inget allmänt fristående kriterium för sanning4 utan sanningen är en regulativ 
idé. Samtidigt hävdar Popper liksom Fleck och Kuhn att observationer och 
därmed också fakta alltid är teoribemängda och därigenom beroende av 
människan och hennes teorier. Någon absolut fast grund för vetenskapen finns 
således inte. I en liknelse beskriver Popper att �vetenskapen inte vilar på någon 
fast grund utan på pålar som måste drivas tillräckligt djupt ned i dyn för att vi, 
åtminstone för tillfället, skall bli övertygade om att de är tillräckligt fast 
förankrade för att vetenskapen skall kunna legitimeras� (min översättning).5

Fleck instämmer med Popper när han hävdar att �vetenskapen inte är en jordfast 
byggnad som står på ett fundament och är försett med ett torn. Vetenskapen är 
                                          
1 Ibid., s. 32: �every discovery contains �an irrational element� or a �creative intuition� in 
Bergson´s sence.� 
2 Popper, Objective Knowledge, s. 44: �I accept the commonsense theorys (defended and 
refined by Alfred Tarski) that truth is correspondence with the facts (or with reality); or, more 
precisely, that a theory is true if and only if it corresponds to the facts.� 
3 Popper, Unended Quest, s. 143: �The correspondence theory � is a theory which regards 
truth as objective: as a property of theories rather than as an experience or belief or something 
subjective like that. It is also absolute, rather than relative to some set of assumptions (or 
beliefs).� 
4 Ibid., s. 144: �we cannot have a general criterion on truth.� 
5 Popper, Logic of Scientific Discovery, s. 111: �The empirical basis of objective science has 
[thus] nothing �absolute� about it. Science does not rest upon solid bedrock. The bold 
structure of its theories rises, as it were, above a swamp. It is like a building erected on piles. 
The piles are driven down from above into the swamp, but not down to any natural or �given� 
base; and if we stop driving the piles deeper, it is not because we have reached firm ground. 
We simply stop when we are satisfied that the piles are firm enough to carry the structure, at 
least for the time being.� 
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snarare en rundad frukt med ett saftigt inre och ett tjockt yttre skal som är 
onjutbart och som viljemässigt kan snurras runt och där fundamentet är skaftet 
och skaftet är fundamentet allt efter syftet, och frukten alltid lika hård och oätlig.
Endast mitten av frukten är användbar, skalet som innehåller matematikens 
fundament, fysiken, kemin och biologin är snarast oanvändbara� (min 
översättning).1 Fleck menar med sin liknelse att kunskapen är som en frukt som 
bara kan växa och mogna genom att �värmas av såväl romantikens varma, men 
dunkla som av tvivlets kalla, men klara eld� (min översättning och 
kursivering).2 Han avser att betona att kunskapens mognad eller tillväxt betingas 
dels av ett skapande arbete utgånget från dunkla oklara drömmar, dels av den 
avundsjuka skepticismen hos konkurrenterna i den sociala omgivningen. 

Myten om ramen innebär i vid bemärkelse en doktrin om omöjligheten av en 
ömsesidig förståelse mellan olika kulturer, generationer eller historiska perioder 
men också omöjligheten av rationella diskussioner om olika vetenskapliga 
teorier. Popper formulerar �myten om ramen� som �påståendet att en fruktbar 
och rationell diskussion är omöjlig om inte deltagarna delar en gemensamt ram 
av basala antaganden eller åtminstone har kommit överens om en sådan ram för 
diskussionsändamål� (min översättning).3 Popper invänder mot detta att en 
diskussion först blir framgångsrik om den sker mellan deltagare inom olika, 
helst mycket olika ramar och framhåller att kunskapens tillväxt inte så mycket är 
beroende av samstämmighet utan mera av meningsskiljaktigheter som leder till 
ömsesidig kritik.4 Trots att Popper förkastar myten om ramen beskriver han en 
förväntningshorisont som är summan av alla teorier och förväntningar som 

1 ET, s. 133: �Die Wissenschaft, das ist kein Erdgebäude, das auf einem Fundment steht und 
am Gipfel mit einer Dachstube ausgeschmückt ist. Die Wissenschaft ist eher eine runde 
Frucht, von saftigen Fleisch und dicker, ungenießbarer Schale. Du kannst sie beliebig drehen, 
die Grundlage ist der Gipfel, und der Gipfel ist die Grundlage, abhängig von Deinem Willen, 
aber immer sind sie gleich hart und ungenießbar. Nur die Mitte der Wissenschaft ist nützlich, 
die Fundmente der Mathematik, Physik, Chemie, Biologie sind ebenso hart, zweifelhaft, wohl 
nutzlos.�
2 ET, s. 133: ��muß man sie in zwei Feuer nehmen: in das heiße, aber dunkle Feuer der 
Romantik und in das kalte, aber helle Feuer des Skeptizismus.� 
3 Popper, The Myth of the Framework, s. 34-35: Myten om ramen innebär att �a rational and 
fruitful discussion is impossible unless the participents share a common framework of basic 
assumptions or, at least, unless they have agreed on such a framework for the purpose of the 
discussion.�
4 Ibid., s. 34: �� the growth of knowledge depends entirely on the existence of 
disagreement.� 
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föregår observationer.1 Den fungerar som en referensram för våra handlingar 
och observationer2 och kan i detta avseende i viss mån likställas med Kuhns 
paradigmbegrepp och Flecks tankestil. Popper menar att ett sådant ramverk, i 
motsats till Kuhns paradigm, alltid kan utsättas för kritisk granskning och att 
dogmen att olika ramverk är ömsesidigt oöversättliga är en myt som 
karaktäriserar irrationalismen i vår tid.3 Popper tar här klart avstånd från 
inkommensurabilitetstesen som grundar sig på förekomsten av olika sinsemellan 
oförenliga ramverk och som han egentligen aldrig diskuterar eller tar på allvar 
eftersom myten om ramen i sina olika former liksom inkommensurabilitetstesen 
är ett uttryck för relativism och alla former av relativism är en styggelse som till 
varje pris måste avvisas eller undvikas. Poppers inställning till myten om ramen 
delas i vissa avseenden av Fleck som trots sin relativistiska attityd ändå hävdar 
att tankestilar alltid på något sätt kan kommunicera med varandra. 

Popper medger ändå att vi i varje ögonblick är fångar inom ett ramverk av 
våra teorier i en �Pickwickiansk mening� men att vi när som helst kan bryta oss 
ut ur det eftersom ramverket är intellektuellt betingat4 och att vi därför inte 
behöver vara fångna inom det.5 Om vi raserar ramverket hamnar vi emellertid 
alltid inom ett nytt ramverk som kan vara vidare och därigenom medge mer 
frihet. Popper avvisar föreställningen om att en diskussion mellan olika 
medlemmar av olika ideologier inte kan vara fruktbärande och hävdar att det 
alltid finns åtminstone någonting fundamentalt som deltagarna är överens om. 
En av filosofins viktigaste uppgifter är just att kritiskt attackera de intellektuella 
gränserna mellan olika begreppsliga ramverk.6

Myten om ramen anses vara ett av upphoven till föreställningen om teoriers 
och tankeområdens inkommensurabilitet eftersom tankeinnehållet inom olika 
ramverk kan sakna alla beröringspunkter med varandra, en tanke som även finns 
i Flecks kunskapsteori och som senare har manifesterats i Kuhns och 
Feyerabends tankevärldar som ett nytt begrepp, inkommensurabilitet. Problemet 
                                          
1 Popper, Objective Knowledge, s. 345: �At every instant of our pre-scientific or scientific 
development we are living in the centre of what I usually call a �horizon of expectations�.� 
2 Ibid., s. 345 ��the horizon of expectations plays the part of a frame of reference.� 
3 Popper, �Normal Science and its Dangers,� s. 56: �The central point is that a critical 
discussion and a comparison of the various frameworks is always possible. It is just a 
dogma� that the different frameworks are like mutually untranslatable languages.� 
4 Popper, Realism and the Aim of Science, s. 16: �� imprisonment is intellectual; it largely 
consists in our intellectual blindness to the prison walls.� 
5 Popper, �Normal Science and its Dangers�, s. 56: �But we are prisoners in a Pickwickian 
sense: if we try, we can break out of our framework at any time.� 
6 Popper, Realism and the Aim of Science, s. 16-17. 
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med inkommensurabiliteten får olika lösningar i Kuhns och Poppers 
vetenskapsteorier. Flecks lösning är ytterligare en annan som närmast ansluter 
sig till Poppers lösning utan att ta avstånd från relativismen och som inte leder 
till varken permanenta eller periodvisa revolutioner. 

Popper accepterar liksom Fleck en empirisk grund för vetenskapen och låter 
experiment och observationer vara den prövosten som teorier och hypoteser 
testas mot. Kunskapen måste emellertid kunna rationellt rättfärdigas vilket enligt 
Popper bara kan ske genom ett deduktivt förfarande med efterföljande empirisk 
prövning. Den logiska positivismen betraktade ursprungligen begrepp som 
vetenskapliga eller legitimerade endast om de kunde härledas från erfarenhet. 
Satser som inte kunde verifieras betraktades inte bara som ovetenskapliga utan 
också som meningslösa, någonting som Popper protesterade emot då det skulle 
leda till att även vetenskapen som sådan måste anses vara ovetenskaplig 
eftersom den själv använder overifierbara satser. Popper avvisar således den 
logiska positivismens demarkationskrav som strävar efter att avskilja det 
metafysiska, det som saknar mening, från det som har mening. För Popper är det 
metafysiska allt annat än meningslöst men måste skiljas från det som är 
vetenskapligt, dvs. det som kan prövas empiriskt. Poppers demarkationskrav 
skiljer i stället ut det som är vetenskapligt från det som icke är vetenskapligt. 

Induktiva resonemang är, enligt Popper, inte logiskt giltiga men 
psykologiskt användbara (genom tillämpning av Poppers överföringsprincip 
(�princip of transference�) inom vetenskapen.1 Den kritiska rationalismens 
metod innebär att verifierbarhetskravet ersätts med ett falsifieringsförfarande, 
dvs. ett deduktivt förfarande där �djärva gissningar� (hypoteser), underkastas 
empirisk prövning för att antingen befästas eller förkastas. Har teorin falsifierats 
måste den ändras. Verifierbarhetskravet har ersatts med kravet på empirisk 
prövbarhet vars villkor måste anges i förväg. Det sista tillägget är nödvändigt för 
att förhindra att konventionella strategier införs i efterhand.2 Prövningen 
behöver inte utföras eller ens vara tekniskt möjlig att utföra, det viktiga är att 
den är logiskt möjlig. Bara det som är möjligt att falsifiera i denna mening är 
vetenskapligt, allt annat är ovetenskapligt men inte nödvändigtvis meningslöst. 
För att kunna eliminera eller förkasta en hypotes måste den underkastas en 
empirisk prövning för att avgöra om den är sann eller falsk. Är falsifikationen ett 

1 Popper, Objective Knowledge, s. 6: �What is true in logic is true in psychology.� 
2 Ibid., s. 82: �The only way to avoid conventionalism is by taking a decision: the decision not 
to apply its methods. We decide that if our system is threatened we will never save it by any 
kind of conventionalist stratagem.�
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faktum måste det aktuella påståendet eller teorien i sin helhet i princip överges. 
Falsifiering av generella utsagor men också av enstaka teorier eller hypoteser är 
möjlig antingen med regeln för modus tollens eller med användning av speciella 
bassatser (prövosatser). I båda fallen är falsifieringen ett rent deduktivt 
förfarande och ett induktivt tänkande kan således enligt Popper helt undvikas. 

I praktiken är förhållandena mer komplicerade som visats av sävål Duhem 
som Quine.1 Teorier eller hypoteser är i verkligheten ofta sammansatta och 
komplicerat uppbyggda och även om falsifikationen drabbar hela teorin är det 
inte alltid klart vilken eller vilka av dess premisser som avses.2 Falsifikationer 
kan vara svåra att fästa vid den hypotes, delhypotes eller ad-hoc-hypotes som 
kan finnas i förutsättningarna. En falsifikation behöver således inte leda till att 
en hel teori överges vilket var Kuhns åsikt om Poppers falsifikationism. En 
sådan naiv, enligt Lakatos dogmatisk, form av falsifikationism förfäktades 
emellertid aldrig av Popper som i stället stod för en konventionalistisk 
metodologisk falsifikationism3 som senare kom att modifieras av Lakatos till en, 
enligt Feyerabend, dold anarkistisk metodologi4 baserad på forskningsprogram. 
Enligt Lakatos bör teorier eller hela forskningsprogram elimineras eller bytas ut 
bara under vissa bestämda betingelser och inte annat än om en annan och bättre 
teori finns till hands som kan ersätta den gamla.5 Det finns enligt Popper inga 
krav på att en falsifiering alltid måste leda till en eliminering. I princip torde 
falsifiering inte lida av samma svaghet som verifikation eftersom falsifiering 
stöder sig på deduktion till skillnad från verifikationsförfarandet som är en 
induktiv metod och inte deduktivt giltig. Den deduktiva logiken kan förmedla 
sanningen, om den finns i alla premisserna, till slutsatsen och återföra en 
falskhet i slutsatsen till åtminstone en av premisserna under det att den induktiva 
logiken inte kan förmedla sanningen hos singulära satser till allmänna 
                                          
1 Duhem, Ziel und Struktur der physikalischen Theorien och Quine, From a logical Point of 
View.
2 Andersson, Kritischer Rationalismus und Wissenschaftsgwschichte, s. 25: �Wenn es sich um 
komplizierte theorietische Systeme handelt, die aus mehreren Hypothesen bestehen, dann kan 
man nicht wissen, welche Teile des Systems falsch ist.� 
3 Lakatos, �Methodology of Scientific Research Programmes�, s. 105: �Methodological 
falsificationism is a brand of conventionalism.� 
4 Feyerabend, Ned med metodologin, s. 167: �Lakatos filosofi � hans förklädda anarkism � 
��
5 Lakatos, �Methodology of Scientific Research Programmes�, s. 119: �There is no 
falsification before the emergence of a better theory.� 
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generaliseringar.1 Tautologier innehåller inget annat än andra tautologier och ett 
rent analytiskt förfarande kommer inte utöver detta. För att kunna hantera 
empiriska, dvs. syntetiska utsagor måste logiken transcenderas, dvs. andra än 
logiska överväganden begrundas vid prövning, t.ex. erfarenheten, övertalning, 
etc. Transcendens av erfarenheten, dvs. rent generella utsagor, kan bara hanteras 
av deduktivt härledda testimplikationer som är möjliga att underkasta empirisk 
prövning. Detta om man skall hålla sig inom Poppers förväntningshorisont, dvs. 
inom ramen för vad som är vetenskap, dvs. det som kan falsifieras genom 
användning av empiriska prövosatser. Generaliseringar från empiriska utsagor är 
här inte verifierbara. 

Ett av Poppers huvudproblem som också är ett av kunskapsteorins viktigaste 
problem och som har aktualiserats genom inkommensurabilitetstesens införande 
i kunskapsteorin, är hur vetenskapliga framsteg är möjliga och hur de sker, dvs. 
hur kunskapens förändring skall kunna få en rationell förklaring. Detta kan, 
enligt Popper, ske genom att applicera den kritiska rationalismen som kort kan 
sammanfattas som en normativ metodologi präglad av begreppet �trial and 
error� i kombination med eliminering av felaktiga hypoteser genom användning 
av en systematisk, rationell och kritisk metod. Det finns, enligt Popper, ingen 
annan eller mer rationell metod än metoden med trial and error.2 Vetenskapliga 
framsteg möjliggörs således genom ett system av metodologiska regler i form av 
konventioner.3 Poppers vetenskapsteori kan karaktäriseras som en cyklisk, 
ständigt pågående vetenskaplig omvälvning (�ständiga revolutioner�) som 
framkallas av hypoteser eller �djärva gissningar� som åtföljs av försök till 
falsifieringar och som resultat har antingen att den aktuella teorin befästes 
(korroboreras) eller att den förkastas och ersätts av en annan, konkurrerande och 
bättre teori, dvs. en teori som har ett större innehåll av möjliga �falsifierare� och 
som därmed står närmare sanningen. 

Metoden (trial and error) återges av Popper på flera ställen med formeln 
  P1 �� PT �� EF �� P2

1 Popper, Unended Quest, s. 143: �The truth of the premises (if they are all true) is invariably 
transmitted to the conslusion; and the falsity of the conclusion (if it is false) is invariably re 
transmitted to at least one of the premises.� 
2 Popper, Conjectures and Refutations, s. 51: �There is no more rational procedure than the 
method of trial and error � of conjecture and refutation.� 
3 Stockman, Antipositivist Theories, s. 26: �This true philosophy is to take the form of casting 
epistemological problems as problems of a theory of scientific progress; � the idea that 
scientific progress is made possible by the adoption of a system of methodological rules as 
conventions.� Se också Popper, Logic of Scientific Discovery, s. 53: �Methodological rules 
are here regarded as conventions.� 
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där P1 är utgångsproblemet, PT den första teoretiska lösningen av problemet, EF 
eliminering av felaktigheter och P2 den nya problemsituationen som den ter sig 
efter det första kritiska försöket att lösa P1

1. De nya problemen (P2) uppstår ur 
vår egen kreativa aktivitet som regel inte avsiktligt utan dyker upp självständigt, 
på samma sätt som de passiva länkarna i Flecks kunskapsteori uppenbarar sig av 
sig själva. Den formella likheten med strukturen i Darwins utvecklingslära är 
uppenbar liksom med Flecks tänkande. Enligt Popper kan evolutionära 
tankegångar också appliceras på kunskapsutvecklingen som har karaktären av 
ett naturligt urval av hypoteser.2 Samma formel kan visa hur en eliminering av 
felaktigheter genom en systematisk rationell kritik leder till en utveckling av 
kunskapen.3 Kunskapens tillväxt sker alltid på samma sätt eller som Popper 
uttrycker det, �skillnaden mellan en amöba och Einstein är bara den att amöban 
inte medvetet är kritisk under det att Einstein medvetet försöker eliminera sina 
teorier� (min översättning).4 Enligt Darwinismen finns bara ett problem, 
nämligen överlevnadsproblemet och endast en form av feleliminering, nämligen 
det naturliga urvalet, dvs. antingen dör organismen eller förändrar den sitt 
beteende. I motsats till vad som är fallet med djurens kunskap och den 
förvetenskapliga kunskapen där de som har den felaktiga kunskapen elimineras, 
låter den kritiska rationalismen våra hypoteser i stället dö för oss.5

Falsifikationsteorin har kritiserats från många håll. Redan åren före 1935 
fördes inom Wienkretsen en diskussion om den logiska positivismens krav på en 
säker empirisk grund för vetenskapen, ett krav som Popper tidigt opponerade sig 
mot. Diskussionen gällde hur man skulle undvika �the Scylla of dogmatism and 
the Charybdis of relativism�.6 Argumenteringen fördes av bl.a. Carnap, Schlick, 
Neurath, Lakatos och Hempel från konventionalistiska och relativistiska 
utgångspunkter och var riktad mot Poppers tankegångar om falsifikationism som 
                                          
1 Popper, Objective Knowledge, s. 164. 
2 Ibid., s. 261: ��the growth of our knowledge is the result of a process closely resembling 
what Darwin called �a natural selection� ; that is, the natural selection of hypothesis.� 
3 Ibid., s. 119. 
4 Ibid., s. 24-5: �The main difference between Einstein and an amoeba � is that Einstein 
consciously seeks for error elimination� och s. 261: �From the amoeba to Einstein, the 
growth of knowledge is always the same.� 
5 Ibid., s. 122: �Scientists try to eliminate their false theories, they try to let them die in their 
stead. The believer � wether animal or man � perishes with their false beliefs.�
6 Andersson, �How to accept fallible Test Statements? Popper`s Criticist Solution�, s. 50. 
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ersättare för verifikationism, tankegångar som Popper sannolikt tidigt hade 
framförts på Wienkretsens möten och som publicerats i Erkenntnis.1

Poppers lösning av problemet, den konsekventa fallibilismen, har av många 
uppfattats som ett konventionalistiskt inslag. Detta får visst stöd i uttalanden av 
Popper t.ex. �bassatser kan accepteras som en följd av ett beslut eller 
överenskommelse och är så till vida konventioner� (min översättning).2 Popper 
tar emellertid avstånd från konventionalismen genom att hävda att 
överenskommelsen inte gäller universella utan enbart singulära påståenden och 
från positivismen genom att hävda att påståenden inte är rättfärdigade genom 
vår omedelbara erfarenhet utan accepterade genom en akt av fritt beslutande.3

Enligt Popper accepteras baspåståenden enligt metodregler och är inte 
godtyckligt valda. De är däremot fallibla och måste kunna testas empiriskt och 
prövas intersubjektivt och som Popper uttrycker sig, �bassatser är påståenden 
som hävdar att en observerad händelse inträffar på en särskild plats vid en 
bestämd tidpunkt� (min översättning).4 Poppers avståndstagande från �myten 
om ramen�, dvs. från ett ramverk som avgränsar vetenskapen, innebär att en 
sådan ram inte kan vara det som slutligen skulle kunna legitimera 
baspåståenden. Poppers baspåståenden kan fungera som prövosatser utan att 
konventionalistiska eller relativistiska åtaganden behöver göras under 
förutsättningen att oproblematiska prövosatser kan anföras.5

Tillväxten av kunskapen sker enligt Popper på ett komplicerat sätt från 
gamla problem till nya genom gissningar och eliminering av felaktiga 
hypoteser.6 I motsats till den evolutionära tillväxten som vanligen liknas vid ett 
släktträds förgreningar där utvecklingen går mot en ökad specialisering och 
differentiering och som kännetecknar såväl den biologiska utvecklingen som 
den tekniska utvecklingen av verktyg och instrument, hävdar Popper att den 

1 Popper, �Brev till redaktören för Erkenntnis�, återgivet i Popper, Logic of Scientific 
Discovery, Appendix *i, s. 311: �Two notes on Induction and Demarcation.� 
2 Popper, Logic of Scientific Discovery, s. 106, § 30: �Basic statements are accepted as the 
result of a decision or agreement; and to that extent they are conventions.� 
3 Ibid., s. 109: �The statements decided by agreement are not universal but singular � basic 
statements are not justifiable by our immediate experiences, but are, from the logical point of 
view, accepted by an act, by a free decision.� 
4 Ibid., s. 103, § 28: �basic statements are � statements asserting that an observable event is 
occurring in a certain individual region of space and time.� 
5 Andersson, Kritik und Wissenschaftsgeschichte, s. 194: �Die Untersuchung der 
wissenschaftsgeschichtlichen Herausforderung des Falsifikationismus hat also ergeben, daß 
der Falsifikationismus der wissenschaftsgeschichtlichen Kritik � gut Stand gehalten hat � .� 
6 Popper, Objective Knowledge, s. 258: �the growth of knowledge proceeds from old 
problems to new problems, by means of conjectures and refutations.� 
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mänskliga kunskapsutvecklingen sker i motsatt riktning, som en integrativ 
tillväxt, dvs. genom en ökande integrering mot en enhetlig teoribildning.1

Popper förklarar detta med vår strävan att finna den objektiva sanningen i 
Tarskis mening eller att vi åtminstone alltmer närmar oss denna. Popper 
förfäktar ett regulativt sanningsbegrepp som motsvarar Tarskis 
sanningsbegrepp,2 dvs. att sanning är det som motsvarar verkligheten.3

3.5. JÄMFÖRELSE MELLAN POPPERS OCH FLECKS KUNSKAPSTEORIER

Liksom Fleck hävdar Popper att föreställningen om en tabula rasa är 
orimlig. Kunskap kan inte skapas ur intet och skapas inte heller ur rena 
observationer. I varje stadium av kunskapsutvecklingen måste man anta 
förekomsten av någon form av föregående kunskap som ger upphov till problem 
som måste lösas. Kunskapen uppstår aldrig ur ingenting, det finns alltid en 
bakgrundskunskap, antingen i form av en medfödd kunskap eller i form av en 
kunskap som tas för given och som utgör en förväntningshorisont. Problemen 
uppkommer genom att förväntningar och observationer eller nya teorier inte 
motsvarar varandra. Kunskapens tillväxt består i de förbättringar av kunskapen 
som följer av att felaktiga teorier elimineras för att nå närmare sanningen.4

Enligt Popper börjar all vetenskaplig kunskap med ett teoretiskt problem och 
inte med en observation.5 Han ansluter sig därför inte till Lockes kända tes: 
�There can be nothing in our intellect which has not entered it through our 
senses� utan hävdar att varje individ är född med en hypotetisk kunskap i form 
av �inneboende förväntningar� eller en �förkänsla� som en slags hypotetisk 
medfödd egenskap som, om dessa �förväntningar� ej uppfylls, leder fram till det 
första problemet hos den nyfödda individen som måste lösas.6 Detta initierar i 
                                          

3 Popper, Obective Knowledge, s. 44: �I accept the commonsense theory (defended and 
refined by Alfred Tarski) that truth is correrspondence with the facts (or with reality); or, 
more precisely, that a theory is true if and only if it corresponds to the facts.� 

1 Ibid., s. 263: �the evolutionary structure of the growth of pure knowledge is almost opposite 
of that of the evolutionary tree of living organisms, or of human implements, or of applied 
knowledge.�
2 Popper, �Normal Science and its Dangers�, s. 56: �I do believe in �absolute� or �objective� 
truth, in Tarski´s sense.� 

4 Ibid., s. 71: �All acquired knowledge, all learning, consists of the modification (possibly the 
rejection) of some form of knowledge, or disposition, which was there previously; and in the 
last instance, of inborn dispositions � All growth of knowledge consists in the improvement 
of existing knowledge which is changed in the hope of approaching to the truth.� 
5 Ibid., s. 258: �I believe that theory always comes first, that it always precedes observation.� 
6 Ibid., s. 258-59. 
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sin tur den fortsatta utvecklingen av kunskapen genom en process med �trial and 
error-elimination�. Man skulle kunna påstå att Poppers inställning liknar 
Leibniz� tillägg till Lockes tes (hämtat från Thomas av Aquino), nämligen: �� 
�förutom intellektet själv� �.1 Campbell2 liksom senare Vollmer3 har, med stöd 
av Poppers evolutionära epistemologi och från biologiska fakta, utarbetat 
formerna för en mer avancerad evolutionär epistemologi som försöker förklara 
den objektiva kunskapens uppkomst och där tillväxten av kunskapen ses som 
analog med den biologiska evolutionen. Popper ger i sin teori om den objektiva 
kunskapen �problemet� företrädesrätt framför �handlingen�, det praktiska, och 
menar att det hos det nyfödda barnet finns �inneboende förväntningar� som en 
slags hypotetisk medfödd egenskap som om dessa �förväntningar� ej uppfylls, 
leder fram till det första problemet hos det nyfödda barnet som måste lösas.4

Detta innebär att den fortsatta utvecklingen av kunskapen sker genom en process 
med �trial and error elimination� som motorn i kunskapsutvecklingen. 

Problem uppkommer när empiriska fakta inte stämmer med gällande teorier, 
dvs. med det som Popper kallar förväntningshorisonten.5 Dessa behöver inte 
behandlas som falsifieringar utan kan föranleda modifieringar i teoribildningen 
utan att denna förkastas, eller generera nya hypoteser i form av djärva gissningar 
som i sin tur måste elimineras om de kan falsifieras. Till skillnad från problem 
måste däremot enligt Krige hypoteser (djärva gissningar) alltid förkastas om de 
falsifieras.6 En åtskillnad mellan problem och hypoteser gör det möjligt att 
förklara att Poppers syn på kunskapsutvecklingen inte måste vara en ständigt 
pågående revolution som man kan föranledas att tro om alla falsifierade teorier 
alltid och genast måste elimineras, vilket var Kuhns huvudinvändning mot 
Poppers lösning av kunskapstillväxtens natur. Kunskapsutvecklingen i Poppers 
mening bör därför snarast karakteriseras som en kontinuerlig men ojämn, 
fortlöpande process där felaktigheter successivt elimineras och inte som en 
ständigt fortgående omvälvande revolutionär process. Popper medger att 

1 Stigen, Tenkningens historia, del II, s. 505: �det finnes ingenting i bevisstheten som icke 
først var i sansningen, men da må vi lägge till: untatt selve bevisstheten.� 
2 Campbell, �Evolutionary Epistemology�. 
3 Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie.
4 Popper, Objective Knowledge, s. 258-259. 
5 Ibid., s. 345: �At every instance of our pre-scientific development we are living in the centre 
of what I usually call a �horizon of expectations�.� 
6 Krige, Science, Revolution & Discontinuity, s. 52: �When an expectation clashes with 
experience a problem is produced. The appropriate response to it is a bold conjecture� But 
when a conjecture clashes with experience it is refuted and the appropriate response is to 
eliminate it.�
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normalvetenskap i Kuhn mening förekommer1 men gillar det inte och beklagar 
dess utövare. Han vill inte se normalvetenskapen som en tillgång utan ser den 
snarast som en fara för vetenskapen.2 I stället är det enligt Popper, i klar 
motsättning mot Flecks åsikter, djärva gissningar av geniala forskare som driver 
vetenskapen framåt. 

En viktig del av Flecks opposition mot den logiska positivismen är 
förnekandet av förekomsten av �sanna och direkta observationer�, s.k. 
protokollsatser eller det som Schlick och andra kallade �konstateranden�,3 och 
att dessa utgör grunden för vetenskaplig kunskap eller kunskap överhuvud taget. 
Han förnekar betydelsen av och avvisar användningen av �rena observationer� 
inom kunskapsteorin, såsom varande �rena� påståenden eller observationer 
opåverkade av omgivande omständigheter. Varje observation är beroende av 
tidigare erfarenhet, kunskaper och förväntningar. Fleck anför här ett arbete av 
Bohr4 som hävdar att ingen undersökning av ett fysikaliskt fenomen kan göras 
utan att en inverkan på fenomenet eller förloppet sker från undersökarens sida. 
Flecks slutsats är att det inte finns några rena observationer och att alla 
observationer är mer eller mindre präglade eller stiliserade av tankestilen, dvs. 
av sociala och historiskt betingade företeelser som uppfostran, utbildning, 
skolning, personlig övning, etc. och av det som sedan har kommit att kallas �tyst 
kunskap� som tillsammans utformar tankestilen och som omedvetet för 
forskaren påverkar och stiliserar varje observation. Flecks paradexempel är 
�konsten att se i ett mikroskop�, en konst som Fleck såsom varande mikrobiolog 
sannolikt behärskade till fullo. Han har emellertid en lång rad andra exempel 
från medicinens och bakteriologins områden som visar betydelsen av skicklighet 
och tyst kunskap inom medicinen och som kan sammanfattas i begreppet 
�beprövad erfarenhet�.5 Fleck hävdar att samma förhållande även gäller för all 
                                          
1 Popper, �Normal science and its Dangers�, s. 52: �Normal� science, in Kuhn�s sense, exists. 
� In my view the �normal� scientist, as Kuhn describes him, is a person one ought to be sorry 
for.�
2 Ibid., s. 53. 
3 Schlick, �Über das Fundament der Erkenntnis�, s. 92: �Aber nun scheint diesen sätzen 
[Protokollsätze], den Aussagen über gegenwärtig Wahrgenommenes, den �Konstatierungen�, 
wie wir sie auch nennen könnten � .� 
4 Bohr, �Das Qantenpostulat und die neuere Entwicklung der Atomistik.� 
5 Se t.ex. ET, s. 60-61 där Fleck beskriver hur det är nödvändigt för en dermatolog att lära sig 
känna igen olika hudsjukdomars förändringar av hudens mönster eller hur en erfaren kirurg, 
specialist på bukens sjukdomar, omedelbart genom palpation av buken kan diagnosticera en 
appendicit (blindtarmsinflammation), en förmåga som bara kan fås genom personlig övning 
och inte kan inhämtas från en beskrivning i en bok. 
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annan form av vetenskap. Fleck och Popper är i detta avseende samstämmiga. 
Popper kritiserar således också den gängse uppfattningen att det skulle finnas en 
omedelbar eller given kunskap anknuten till visshet och säkerhet som han anser 
vara en felaktig teori.1

Flecks opposition mot den logiska positivismen är ett generalangrepp mot 
praktiskt taget alla dess grundsatser. En av hans viktigaste invändningar riktar 
sig mot en strävan efter absolut visshet som grund för vetenskapen eller för dess 
legitimering, en invändning som han delar med Popper som säger att allting i det 
sunda förnuftets teori om kunskapens natur (the commonsense theory) är 
felaktigt därför att dess centrala misstag är antagandet om strävan efter visshet, 
�the quest for certainty�.2 Fleck hävdar likaledes att den gamla tanken på något 
�absolut� eller �slutligtgiltigt� är en fiktion. Ett sådan krav är en omöjlighet och 
leder till dogmatism. Insikten om detta har Fleck hämtat från sina erfarenheter 
av medicinens natur. Det finns alltför många företeelser inom medicinen som 
inte kan förklaras i ett system byggt enbart på logiska regler. Medicinen sysslar 
med undantag och inte med regelbundna företeelser, inte med logiska samband 
utan med kausala och empiriska samband som inte kan sammanföras i ett 
deduktivt schema eller rationellt förklaras. Det okända, det irrationella, det som 
Fleck kallar �Imponderabilien�, dvs. �ovägbara element� finns alltid som av 
människan opåverkbara och oberoende relationer mellan företeelser, de s.k. 
passiva länkarna eller sambanden i kunskapen. Dessa utgör den yttersta orsaken 
till det vi uppfattar som en verklighet och konstituerar det som kallas fakta. 
Även Popper är av den åsikten att det finns en �innate disposition� som 
disponerar till sammanförandet av sinnesintryck till ett koherent eller delvis 
ordnat system, till en verklighet.3

En grundläggande skillnad mellan Fleck och Popper är Flecks utpräglade 
relativism och Poppers aversion mot alla former av relativism. Flecks relativism 
är, som jag hävdat tidigare i arbetet, inte absolut utan relaterad till en tankestil, 
dvs. relationistisk och internt relativistisk, och innebär ett bestämt 
avståndstagande från en absolut relativism. Popper företräder i stället en 

1 Popper, Objective Knowledge, s. 64: �so the whole story of �given�, of true data, with 
certainty attached, is a mistaken theory.� 
2 Ibid., s. 63: �Almost everything is wrong in the commonsense theory of knowledge. �the 
central mistake is the assumption that we are engaged in what Dewey called the quest for 
certainty.�
3 Ibid., s. 63: �Learning to decode the messages which reach us is extremely complicated. It is 
based upon innate dispositions. We are, I conjecture, innately disposed to refer the messages 
to a coherent and partly regular or ordered system: to �reality�.� 
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objektivism när han hävdar ett regulativt sanningsbegrepp mot bakgrunden av en 
absolut sanning och förekomsten av en objektiv kunskap i en värld 3 som är 
oberoende av människan men ändå skapad av henne. 

Popper behandlar alla teorier lika, dvs. de uppfattas som hypoteser eller 
�djärva gissningar� som skall vara empiriskt testbara för att vara vetenskapliga. 
Om så inte är fallet måste de betraktas som ovetenskapliga och därmed 
ointressanta. För att en teori eller ett påstående skall kunna falsifieras måste det 
finnas baspåståenden eller testimplikationer (prövosatser) som kan prövas 
(direkt) mot erfarenheten. Kan inga testimplikationer härledas eller några 
baspåståenden tillhandhållas, är hypotesen inte vetenskaplig och således 
ointressant. Genom att kräva att baspåståenden skall vara intersubjektivt testbara 
kommer inte alla baspåståenden att kunna vara användbara för ett val mellan 
teorier som inte innehåller några gemensamma påståenden eller som behandlar 
helt väsensskilda ämnesområden, dvs. vissa teorier som sui generis är oförenliga 
(inkompatibla eller inkomparabla). Är inga testimplikationer, som kan härledas 
ur två konkurrerande teorier intersubjektivt prövbara, kan valet mellan teorierna 
undandras en rationell vetenskaplig prövning. Teorier om helt olika områden 
kan å andra sidan vid en första blick tyckas vara sinsemellan ojämförbara, men 
kan vara jämförbara med hjälp av intersubjektivt testbara prövosatser om sådana 
finns eller kan uppställas, och därmed båda vetenskapliga. Valet mellan 
teorierna måste då ske med hjälp av ett avgörande prov. Detta är helt i linje med 
Poppers aversion mot �ickevetenskapliga� verksamheter såsom marxism och 
psykoanalys som inte medger några testimplikationer eller uppställandet av 
avgörande prov och som därför inte heller kan falsifieras. Falsifierbarhet är 
egentligen analogt med och ett lika strängt avgränsningskrav som den logiska 
positivismens krav på verifierbarhet. Popper säger emellertid inte att teorier som 
inte är falsifierbara är meningslösa utan bara att de är ovetenskapliga och därför 
ointressanta. I själva verket innebär Poppers metod att �de djärva gissningarna� 
begränsas till att redan initialt nödvändigtvis vara vetenskapliga även om han 
framhåller att upptäcktens sammanhang är undandraget en vetenskaplig 
behandling. Uppenbart vilda gissningar utan tydliga samband med erfarenheten 
borde därför kunna avfärdas utan ett omständigt vetenskapligt förfarande och 
hela proceduren förkortas till att se om hypoteen passar in i det som är 
vetenskapligt, dvs. att den kan prövas empiriskt. Nu går emellertid inte detta 
alltid eftersom baspåståendena inte i alla lägen är absolut tillförlitliga. 
Baspåståenden som inte är intersubjektivt prövbara är uppenbarligen 
oanvändbara för en jämförelse mellan inkompatibla hypoteser. Det tycks därför 
som det även i Poppers kunskapsteori finns inkommensurabiliteter som inte kan 
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lösas upp på annat sätt än genom en total omvandling av endera teorien när valet 
står mellan två initialt inkompatibla teorier. Detta kommer emellertid inte att 
märkas i �trial and error� metoden som hela tiden avlägsnar teorier eller 
påståenden som falsifierats eller som låter hypotesen korroboreras, dvs. förklara 
att den skall betraktas som beprövad men att den fortfarande kan vara felaktig 
och att detta ännu inte har visats, men att den fortfarande kan användas även i 
vetenskapliga sammanhang. Några helt sanna teorier kan därför aldrig finnas i 
Poppers kunskapsteori och vi kan aldrig veta om vi nått sanningen. 

En teori som är korroborerad och därför för tillfället accepterad (trots att den 
kanske är felaktig) kan alltid utsättas för nya prövningar, men kan primärt (innan 
den har prövats empiriskt) inte skiljas från en teori som redan initialt är 
inkompatibel med alla andra teorier. Vid ett senare tillfälle kan kanske en 
testimplikation i alla fall uppställas och medge en empirisk prövning som kan 
leda till en korroborering, dvs. i princip samma situation som ovan beskrivits för 
en redan initialt vetenskaplig teori. Ett test skulle kunna vara avgörande om en 
sådan i dagens ögon initialt ovetenskaplig hypotes är internt adekvat, dvs. 
användbar för sitt ändamål trots att den är ovetenskaplig enligt dagens kriterier 
på vetenskaplighet eller helt enkelt falsk. Den kan ju vara både vetenskaplig, 
sedd ur tidigare aspekter, och fortfarande praktiskt användbar i trots av sin 
aktuella ovetenskaplighet lika väl som en teori som är korroborerad är 
användbar även om den vid ett senare tillfälle har visats vara ovetenskaplig. 
Newtons teori var således väl användbar under lång tid och är det delvis ännu 
trots att den har falsifierats och enligt Kuhn visats vara ovetenskaplig enligt 
dagens kriterier. Om oproblematiska prövosatser, dvs. prövosatser som kan 
accepteras av båda teorierna kan uppställas kan inkommensurabiliteten vid olika 
tolkningar av samma fenomen upplösas. I tornexperimentet är således 
prövosatsen �om en sten släpps från tornets topp träffar den marken vid tornets 
bas� en oproblematisk prövosats som kan accepteras för empirisk prövning av 
såväl aristoteliker som anhängare till Galileis fallag. Stenen faller, som all vet, 
rakt ned men tolkningen av varför den gör det är olika hos aristoteliker och 
efterföljare till Galilei.1 De olika teorierna är således inte inkommensurabla men 
inkompatibla. 

Jag har här infört begreppet användbarhet (adekvans), ett begrepp som 
kommer att användas i kapitel 5 i diskussionen om Bhaskars kunskapsteori. 
Popper använder inte detta begrepp men det kan ses som en annan sida av 
begreppsparet �sanning/falskhet�. En osann teori eller ett osant påstående kan 

1 Andersson, �Varför inträffade den Kopernikanska Revolutionen? Vest, 1995, S. 51-60. 
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mycket väl vara användbart, t.ex. som ett tidigare korroborerat påstående liksom 
en teori som är inkommensurabel med en annan adekvat teori, kan vara adekvat. 
Det korroborerade påståendet kan vara sant och användbart eller kan senare 
visas vara falskt men trots detta hela tiden ha varit användbart och fortsätta att 
vara användbart trots att det inte representerar en absolut sanning. En teori kan 
angripa ett problem från helt andra utgångspunkter än en med denna 
inkommensurabel teori och bådas hypoteser ändå visa sig vara användbara inom 
samma områden. Logisk sanning hänför sig till satsers mening, saklig (empirisk) 
sanning till ting och företeelser och återger liksom användbarhet och adekvans 
innehållet i empiriskt observerbara ting och företeelser. Vetenskapen kan inte 
nöja sig med att enbart handla om begrepp och teorier som styrs av logiska 
principer, dvs. av vad som är logiskt sant eller härledbart från logiskt giltiga 
samband, samtidigt som dess hypoteser och teorier prövas empiriskt i en annan 
begreppsskala som till övervägande del dikteras av begrepp om vad som är 
användbart och adekvat och inte om vad som är absolut sanning eller visshet. 
Sanning ¸ adekvans, men båda begreppen hänför sig till observerbara ting och 
företeelser som kan prövas vad avser sanning respektive adekvans. Fleck 
använder begreppet användbarhet i samband med ett faktums tillblivelse. 
Användbarheten kan inte i första hand förklaras ur utvecklingshistoriska eller 
psykologiska omständigheter utan beror på de aktiva och passiva 
komponenternas relationer. Således var införandet av alkoholextrakt som del i 
Wassermannreaktionens utformning en aktiv komponent, dess användbarhet 
någonting som följde nödtvunget, passivt i kunskapsakten.1 Vändpunkten i 
faktabildningen och begreppsutvecklingen karaktäriseras av att resultaten blir 
användbara, dvs. de kan reproduceras och med framgång användas av olika 
undersökare. De är alltså sanna i en relativistisk betydelse men behöver därför 
inte vara absolut sanna. Den kunskapsteoretiskt viktiga vändpunkten i 
upptäckten av Wassermannreaktionen skedde således först sedan man funnit ett 
lämpligt extrakt, som gjorde reaktionen till en användbar klinisk metod,2 dvs. 
adekvat för sitt ändamål. 

Användbarheten är också beroende av sociala faktorer som inskolning och 
personlig övning. En metod, hur noga den än är utprovad, är inte användbar 
                                          
1 EE, s. 106: �Aktiv war die Einführung des Alkoholextraktes; seine Brauchbarkeit ergibt sich 
aber zwangsläufig, passiv in bezug auf den isolierten Erkenntnisakt.� 
2 EE, s. 95: �Die erkenntnichtheoretisch wichtigste Wendung � bedeuted die eigentlichen 
Erfindung der Wassermann-Reaktion als brauchbarer Reaktion � Sie wurde eben zur 
Tatsache erst durch die hohe Brauchbarkeit, durch die große Wahrscheinlichkeit ihres 
Zutreffens in konkreten Fällen.� 
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förrän den har funnit lämpliga utövare som har lärt sig metoden genom personlig 
inskolning. Detta visar att fakta, t.ex. inom medicinen och sannolikt även inom 
andra lika komplicerade verksamhetsområden, är sammansatta av såväl 
teoretiska som praktiska erfarenhetsmässiga komponenter som i sin tur har 
utformats stilriktigt i en tankestil. Användbarhet är däremot inte ett kriterium på 
vad som är vetenskapligt eftersom falska teorier på grund av illusionernas 
harmoni kan vara lika användbara som sanna teorier.1 Fleck framhåller att inte 
heller den logiska strukturen eller härledningen från grundläggande element 
eller elementära satser liksom en allmän samstämmighet kan vara kriterier på 
vetenskaplighet. Systematiska misstag är således ofta logiskt uppbyggda, 
grundläggande element eller satser existerar inte och en samstämmighet i det 
allmänna finns bara i vår gemenskap som också den falska kunskapen förfogar 
över.

Användbarhet och adekvans har inte alltid samma mening eller referens. 
Användbarhet är ett rent pragmatiskt begrepp som i första hand hänför sig till 
ting men som också kan användas för teorier som måste prövas empiriskt, inte 
för sanning utan för sin praktiska tillämpbarhet. Adekvans är ett begrepp som i 
första hand avser teorier och som i vissa avseenden kan liknas vid begreppet 
konsistens. I begreppet finns en riktadhet inbyggd så att en teoris adekvans 
måste relateras till ett ändamål eller rätta sig efter en stil (stilriktadhet). Teorier 
är adekvata (stilriktiga) i relation till en tankestil eller ett paradigm och 
inadekvata när de inte på ett stilriktigt sätt kan relateras till en tankestil eller 
paradigm. En teoris sanning kan testas empiriskt, dess användbarhet prövas 
praktiskt, dess adekvans påvisas stilmässigt. Sanningens motsats är osanning (en 
absolut relation), användbarhetens är oanvändbarhet (en relativ relation), 
adekvansens motsats är inadekvans (olämplighet, som också är en relativ 
relation). Varken olämplighet eller oanvändbarhet är relaterade till sanning eller 
osanning. Enligt Popper är sanning och användbarhet, respektive sanning och 
bekräftelse, olika företeelser som inte kan ersätta varandra. Om det inte finns en 
absolut sanning, som Fleck anser, blir sanningsbegreppet tomt och det kan 
ersättas av användbarhet och adekvans som båda kan prövas empiriskt. 
Begreppen användbarhet och adekvans spelar en stor roll i Flecks kunskapsteori 
och fyller samma funktion som begreppen sanning och falskhet i Poppers 
kunskapsteori, dvs. påståenden och teorier prövas i Flecks kunskapsteori 

1 ET, s. 145: �Auch die Anwendbarkeit ist nicht Kriterium [der Wissenschaft], weil dank der 
Harmonie der Täuschungen die falsche Anschaung genau so anwendbar ist.� 
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empiriskt för sin användbarhet och adekvans, i Poppers kunskapsteori genom 
empirisk testning för sin sanning eller falskhet. 

För Fleck är den inre och yttre tankevandringen (se ovan 2.4.1.) en garanti 
för att revolutionära förändringar inte behöver tillgripas. Fleck är väl medveten 
om att flera av de förändringar som har skett inom vetenskapen och som Kuhn 
har använt som exempel på vetenskapliga revolutioner kan uppfattas som 
mutationer inom vetenskapen, mutationer som kan te sig som 
gestaltförändringar där deltagarna efter en omsvängning i tänkandet ser världen 
på ett annat sätt. Sådana mutationer är emellertid inte karaktäristiska för det sätt 
på vilket framstegen inom vetenskapen vanligen sker enligt Fleck. Dessa sker i 
stället analogt med skeendet i faktabildningen och begreppsutvecklingen (se 
ovan 2.5.), dvs. i en långsamt verkande process som i sig innesluter både 
misstag och framgångar och som skrider framåt på ett sicksackartat sätt, dvs. 
genom prövning av olika uppslag och eliminering (utsållning) av sådana som ej 
låter sig stiliseras enligt den förhärskande tankestilen för att avslutas i en 
vändpunkt där ett faktum kommer till eller ett begrepp blir allmänt användbart. 
För att illustrera detta använder sig Fleck av vad som sker i den inre och yttre 
tankevandringen. Alla känner väl till (t.ex. från militärtjänstgöringen) hur en sats 
som förmedlats via flera personer vid sin slutstation kan ha ändrat både mening 
och form eller hur beslut tagna under ett möte ibland får en formulering som 
ingen medvetet har yttrat under mötet. Det tycks finnas krafter utanför de 
enskilda medlemmarnas tankar som påverkar tankeutbytet och som ter sig som 
ett överindividuellt tänkande. I ett tankekollektiv sker hela tiden sådana 
tankeutbyten, det må vara direkta formella eller informella samtal, formulerade 
uttalanden eller yttranden satta i skrift för information, upplysning eller 
propaganda eller i någon annan form. Varje ny tanke blir föremål för en 
omedveten omformning, ofta i form av en förstärkning och stilisering varvid 
hela hela tankeinnehållet i tankestilen påverkas. Tankestilen är således något 
annat än ett paradigm med givna regler eller ett handlande efter ett givet schema. 
Den är ett nätverk som hela tiden vibrerar och förändras, eller med ett mer 
drastiskt beskrivande uttryck, ett tankemaskineri som är socialt och historiskt 
betingat och verkar enligt sina egna lagar. 

Poppers välkända indelning av verkligheten i tre olika former som han 
tillskriver tre olika världar; värld 1, (den materiella världen), som är empiriska 
fakta och materiella tillstånd, värld 2, (den psykologiska världen), som består av 
individens erfarenheter och värld 3, (det objektiva tankeinnehållets värld), som 
är den av människan producerade objektiva kunskapen i form av satser (mentala 
produkter), av teorier sanna såväl som falska, hypoteser, problem, misstag mm, 
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men också av triviala ting som även hör till värld 1, skiljer sig i grunden från 
Flecks tredelning av kunskapen.1 Förutsättningen för Poppers tredelade 
kunskapsbegrepp är att det finns en objektiv kunskap som är oberoende av 
människan men ändå producerad av henne och som utgör innehållet i värld 3. 
Den objektiva kunskapen interagerar med objekten i värld 1 genom förmedling 
av värld 2. Relationen mellan människan och kunskapen kan sägas vara tredelad 
med ett objektiv tankeinnehåll som förbindelse mellan den psykologiska och den 
materiella världen. Popper befolkar således den objektiva verkligheten med en 
ständigt ökande mängd av teorier, begrepp och andra �mentala� objekt av 
mänskligt ursprung genom att så att säga �ontologisera� dessa. 

Flecks indelning av kunskapen i tre komponenter, det subjektiva, det 
objektiva och det kollektiva gör att klyftan mellan det objektiva och det 
subjektiva, mellan teori och fakta, minskar eller försvinner.2 Komponenterna i 
Flecks kunskapsteori kan alla undersökas empiriskt med undantag av de passiva 
komponenterna som inte kan undersökas var och en för sig eftersom de bara 
uppträder växelvis och alltid tillsammans med aktiva komponenter. De passiva 
komponenterna är oberoende av människan och uppkommer av sig själva, 
manifesteras, när aktiva komponenter agerar. Jag hävdar att dessa passiva 
komponenter är ontiskt betingade och att de i viss mån kan sägas avspegla en av 
människan oberoende verklighet. De motsvarar inte objekten i Poppers tredje 
värld eftersom de inte är ting utan relationer. De kan emellertid ändå anses vara 
av ett ontiskt ursprung och enligt min mening motsvara Bhaskars intransitiva 
objekt, dvs. de generativa mekanismerna. Flecks kunskapsteori kan därför sägas 
nå bortom objektivism och relativism tagna i betydelsen av ett 
grundläggningstänkande och en avsaknad av ett substantiellt övergripande 
ramverk för att förklara, bedöma och utvärdera alternativa tankestilar.3 Flecks 
kunskap finns samlad i kollektivet som ett resultat av den dynamiska process 
som formas av samspelet mellan de aktiva och passiva länkarna i tankearbetet 
som i sin tur bygger upp en tankestil. Den finns inte, till skillnad från Poppers 
objektiva kunskap, samlad i bibliotek eller på disketter eller som aldrig lästa 
dokument, utan existerar bara så länge tankar och hypoteser kommer till och 

1 Popper, Objective Knowledge, s. 106: �We may distinguish the following three worlds or 
universes: first, the world of physical objects or physical states; secondly, the world of states 
of consciousness or mental states or perhaps of behavioural dispositions to act; and thirdly, 
the world of objective contents of thought.� 
2 ET, s. 179: �Die demoraliserande Klüft zwischen Theorie und Praxis im wissenschaftlichen 
Leben verschwindet.� 
3 Bernstein, Objektivism och Relativism, s. 26-7. 
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överförs genom tradition och utbildning till efterföljande generationer och 
genom tankeutbyte till andra samtida mer eller mindre avvikande tankestilar. 
Den är således inte beständig. Den är naturligtvis liksom Poppers objektiva 
kunskap också formulerad i satser som är av olika dignitet och varaktighet. 
Formulerad i populärvetenskapen är kunskapen enkel och apodiktisk, 
formulerad i handboksvetenskapen är den kollektiv och statisk relativ 
tankestilen samtidigt som den är heuristisk. Uttryckt som esoterisk kunskap är 
den övervägande personlig, hypotetisk och föränderlig. Inte i någon utformning 
blir den en objektiv kunskap i Poppers mening. Den förblir alltid beroende av 
människan, tankekollektivet och tankestilen. Dess förmenta objektivitet är en 
illusion orsakad av de passiva länkarnas övervikt och kan bara upplösas genom 
att anlägga ett jämförande kunskapsteoretiskt perspektiv. Genom att 
kunskapsprocessen styrs av den dynamiska tankeprocessen är kunskapen liksom 
denna föränderlig vilket är förutsättningen för att framsteg och tillväxt i 
kunskapen skall kunna ske. 
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4. INKOMMENSURABILITET OCH KUNSKAPENS TILLVÄXT 

Tes: Inkommensurabilitet uppstår mellan teorier med helt eller delvis gemensamt innehåll när 
en jämförelse inte kan uttryckas i en gemensam måttstock 

4.1. INLEDNING

Inkommensurabilitet har sedan termen i början av 1960-talet introducerades 
i den moderna vetenskapsteorin blivit såväl ett honnörsord som ett omdiskuterat 
begrepp. Tesen gör anspråk på att olika språk är ömsesidigt oöversättbara och att 
det därför inte finns några logiska relationer mellan dem samt att deras innehåll 
är inkomparabla. En annan vanlig beskrivning av tesen säger att det inte 
existerar ett teorineutralt språk i vilket teoriernas innehåll kan jämföras.1 Enligt 
Brante �refererar den till � att vissa konkurrerande teorier inte kan bedömas 
och vägas på ett �rationellt� sätt i förhållande till varandra�.2 Feyerabend införde 
termen i samband med sin kritik av den logiska positivismens uppfattning om 
framstegen i kunskapen som fortlöpande reduktioner, dvs. att nya teorier 
inbegriper eller subsumerar äldre teorier som redan finns i kunskapen.3 Kuhn 
införlivade idén om inkommensurabilitet med sin kunskapsteori för att förklara 
varför vetenskapliga förändringar måste uppfattas som revolutionära, irrationellt 
grundade paradigmbyten. Uttrycket användes emellertid redan 1927 av Fleck i 
en uppsats där han diskuterade problem kring medicinska idéers oförenlighet.4

Enligt Bernstein är �själva motivet för att införa begreppet 
inkommensurabilitet att klargöra vad som faktiskt sker när vi jämför alternativa 
och konkurrerande paradigm�.5 Vetenskapen är enligt den logiska positivismen 
en process som utökar gammal kunskap med ny kunskap. Detta kan ske på olika 
                                          
1 Sankey, The Incommensurability Thesis, s. 2. 
2 Brante, Vetenskapens sociala grunder, s. 51. 
3 Sankey, The Incommensurability Thesis, s. 7: �According to reductionism, an earlier theory 
is either reduced to, or explained by, a later theory by means of logical derivation. That is, the 
reduced theory must be deductively entailed by the reducing theory. On this general model of 
theory replacement, later theories in a domain are comprehensive theories which subsume or 
contain the older theories already in the domain.� Se också Suppe, Structure of Scientific 
Theories, s. 53-56. 
4 ET, s. 37-45: �Über einige besondere Merkmale des ärztlichen Denkens.� 
5 Bernstein, Bortom Objektivism och Relativism, s. 126. 
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sätt, dels kumulativt, dvs. genom införandet av nya induktiva generaliseringar 
och staplandet av ny kunskap ovanpå gammal utan att andra förändringar än en 
ökning av mängden kunskap sker, dels genom fortlöpande reduktioner varvid 
äldre teorier reduceras till nya. Gamla teorier förkastas inte och överges inte 
heller sedan nya väl har accepterats. De trängs i stället undan eller avlöses av 
nya och mer omfattande teorier som de kan härledas ur. En sådan reduktion 
medför inga förändringar i de teoretiska termernas mening.1 Kärnpunkten i 
denna uppfattning är att det finns någonting som är oföränderligt och som 
bevaras i kunskapen och att detta något är en kärna av något absolut och 
oföränderligt. Den sanna kunskapen är således, enligt den logiska positivismen, 
evig och oföränderlig. 

Inkommensurabiliteten är ett synnerligen omdebatterat begrepp och det 
torde inte finns någon samstämmighet varken när det gäller dess ursprung eller 
dess avgränsning och innehåll. Åsikterna om dess natur går vitt isär från att 
inkommensurabilitet är en form av logisk inkompatibilitet eller tvärt om att 
logisk inkompatibilitet utesluter inkommensurabilitet, till att den är en fiktion 
eller ett tillstånd som kan övervinnas, från att den är språkligt eller 
metodologiskt betingad till att den representerar en kollision mellan skilda 
världsåskådningar eller att den leder till upplevelsen eller t.o.m. uppkomsten av 
nya världar, från att den är ett uttryck för relativism som leder till irrationalism, 
till att den är kontingent och kan förklaras rationellt och, om den verkligen 
existerar, att den egentligen är av godo eftersom den i så fall ger upphov till 
kontroverser som är grunden för rationella vetenskapliga framsteg. Det tycks 
också som om inkommensurabiliteten av vissa filosofer uppfattas som ett 
övergripande begrepp som i sig innefattar alla former av oförenlighet, under det 
att andra ser inkommensurabiliteten som en speciell form av oförenlighet vid 
sidan av andra former. 

Det har gjorts gällande att Ajdukiewicz teori om �radikal konventionalism�2

genom sin teori om språkliga oförenhetlighet skulle vara en föregångare till 
Kuhns och Feyerabends teorier om inkommensurabilitet och att mycket av det 
                                          
1 Suppe, Structure of Scientific Theories, s. 56: �The thesis of development by reduction 
requires that reduction does not affect the meanings of theoretical terms.� 
2 Giedymin, �Editor´s Introduction�, s. xix: �The doctrine affirmed (1) the existence of 
languages or conceptual frameworks which are not intertranslatable, (2) the necessity of 
articulating any knowledge in one of those languages, (3) the possibility of choosing one of 
the languages or of changing from one to another, hence of the existence of a decisional or 
conventional element in all knowledge, (4) the discontinuous nature of changes in science 
throughout its history.� 
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som Fleck har framfört kan återfinnas i den radikala konventionalismens
tankegångar.1 Thomas Schnelle har diskuterat Ajdukiewicz radikala 
konventionalism och dess relation till Flecks tänkande.2 Den radikala 
konventionalismen innebär att den vetenskapliga världsbilden in i minsta detalj 
är konventionellt bestämd och att den motsvarande begreppsapparaten (�das 
Sinn-System�, meningssystemet, dvs. de språkliga uttryckens mening) kan 
förändras och att de olika världsbilderna därigenom har samma anspråk på att 
vara sanna och att sanningen är språkrelativ. Enligt Schnelle har Fleck 
ytterligare radikaliserat Ajdukiewicz �radikala konventionalismen�, dvs. han har 
utsträckt anspråken på verkligheten till att utöver de språkliga 
meningsbestämningarna med sina meningsregler även omfatta den utanför de 
�empiriska erfarenhetsdata� belägna verkligheten, dvs. den passiva, icke-aktiva 
innehållsmässiga betydelsen av erfarenhetsdata i den vunna kunskapen, (dvs. de 
passiva elementen i kunskapen).3 Fleck anslöt sig, fortfarande enligt Schnelle, 
till väsentliga delar av den �radikala konventionalismen� men ersatte dess 
ontologiska grundande med ett sociologiskt och historiskt grundande, eftersom 
Fleck inte kunde erkänna ett ontologiskt antagande om en verklighet som var 
oberoende av människan.4. I övrigt finns många likheter mellan Fleck och 
Ajdukiewicz radikala konventionalism som på ett pregnant sätt kan 
sammanfattas i ett citat från Ajdukiewcz: �Han, kunskapsteoretikern måste 

1 Simmons, Incommensurability, s. 154: �Jan Wolenski claims specially that radical 
conventionalism anticipated later claims, such as Kuhn´s and Feyerabend´s, about the 
incommensurability of theories.� 
2 Schnelle, Ludwik Fleck � Leben und Denken, s. 142-158 och �Ludwik Fleck and the 
Philosophy of Lwów� i Cohen � Schnelle, Cognition and Fact, del III, s. 231-65. 
3 Schnelle, Ludwik Fleck � Leben und Denken, s. 142: �� der radikale konventionalismus 
[besteht in der Behauptung] daß das wissenschaftlichen Weltbild bis in die letzten 
Einzelheiten konventionell ist und durch entsprechende Wechsel der Begriffsapparatur 
(welche durch den Sinn der Ausdrücke der Sprache gebildet ist) geändert werden kann wobei 
jedes dieser Weltbilder denselben Anspruch auf �Wahrheit� erheben darf,� och s. 154: 
�Entweder ist einer inhaltlichen Bestimmung durch Sprache auch auf den mit �empirischen 
Erfahrungsdaten� bezeichneten Einfluß der Wirklichkeit außerhalb des Erkennenden 
auszudehnen. Eine solche Wirklichkeit außer dem Erkennenden kan es dann nicht mehr 
geben. Oder aber der Anspruch der nur passiven, nicht aktiv-inhaltlichen Bedeutung der 
Erfahrungsdaten für die in der Weltperspektive gewonnen Erkenntnis muß aufgeheben 
werden. � [D]er erste der beiden Wege [wurde] von Ludwik Fleck beschritten. Er 
radikalisiert den �radikalen Konventionalismus�.� 
4 Schnelle, �Ludwik Fleck and the Philosophy of Lwów�, s. 252: �He [Fleck] rejects a formal-
logical deductive methodology precisely because it implies the ontological assumption of a 
reality independent of the thinker.� 
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ikläda sig en klädnad även om denna kan växla utseende som en kameleont� 
(min översättning).1

Endast Lance Simmons har, såvitt jag vet, försökt att applicera 
inkommensurabilitetstesen på Flecks kunskapsteori. Han har i ett arbete från 
19912 introducerat en egen variant av tesen där han skiljer mellan tre former av 
inkommensurabilitet, nämligen en global, en �tunn� och en �tjock� variant. 
Global inkommensurabilitet definieras som att två teorier är inkommensurabla 
om de har (a) ett signifikant gemensamt innehåll, (b) om varje fakta i den ena 
teorin, som har tillämpning på det gemensamma området, systematiskt utesluter 
möjligheten av att varje faktum i den andra teorin har tillämpning på det 
gemensamma innehållet och (c) att det inte finns en måttstock som är intern till 
båda teorierna i vars termer det kan fastställas vilken teori som är rationellt 
överlägsen den andra.3 Attributen �tunn� och �tjock� är lokala krav. 

Med utgångspunkt från begreppet global inkommensurabilitet har Simmons 
analyserat Flecks jämförande epistemologi utgående från sin definition av 
inkommensurabilitetens natur på ett sådant sätt att den enligt min mening 
innebär en form av oförenlighet (inkompatibilitet). Han avser i första hand att 
undersöka hur en rationalitetsrelativism är möjlig utan att övergå i en 
relativistisk teori om sanning och undersöker därför i första hand de besläktade 
begreppen rationalitetsrelativism och rationell inkommensurabilitet och 
använder för detta ändamål Flecks jämförande epistemologi och hans begrepp 
tankestil för att analysera uppkomsten av (global) inkommensurabilitet mellan 
rivaliserande tankestilar.4 Undersökningen omfattar således inte hur 
inkommensurabiliteten är konstruerad hos Fleck eller Kuhn och är inte heller en 
jämförelse mellan dessa. Den kommer därför inte att kommenteras i 
fortsättningen.
                                          
1 Ajdukiewicz, �Das Weltbild und die Begriffsapparatur�, s. 282: �Er muß in irgendeiner Haut 
stecken, obgleich er seine Haut wie ein Chamäleon wechseln kann.� 
2 Simmons, What incommensurability Claims mean: A Study of Ludwik Flecks Contribution 
to the Incommensurability Debate, 1991.
3 Ibid., s. 9-10: �(a) the thought-styles have, to some significant degree, a shared subject 
matter, and (b) the supposition that any substantive concepts of one thought-style have 
application to the subject matter that is shared between the two thought-styles systematically 
excludes the possibility of supposing that any substantive concepts of the rival thought-style 
have application to that subject matter (and vice versa), and (c) there are no standards of 
evaluation internal to both thought-styles in terms of which it can be determined which 
thought-style is rationally superior.� 
4 Ibid., s. 78. 
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�Inkommensurabilitet� används enligt Filosofilexikonet i tre olika 
betydelser: �1) om ting som inte kan jämföras vid mätning, 2) om ting som inte 
kan mätas, 3) om ting som är ojämförbara, oförenliga.�1 Enligt Ekbohrn, 
100.000 främmande ord är �inkommensurabilitet egenskapen att ej kunna mätas 
med samma mått�2 och enligt Svensk Uppslagsbok är inkommensurabilitet �en 
matematisk term som också kan användas i betydelsen ojämförlig.�3 Från 
termen inkommensurabilitet bör uttrycken inkomparabilitet och inkompatibilitet 
skiljas. Dessa är inte upptagna i Filosofilexikonet men enligt de två andra 
citerade källorna betyder inkomparabel ojämförlig (men används också i 
språkvetenskapen för det som ej kan kompareras, böjas) och inkompatibel 
oförenlig, delvis med speciella juridiska och biologiska användningsområden. 
Förenklat kan detta sammanfattas så att inkomparabilitet är egenskapen att ej 
kunna jämföras med något, inkompatibilitet är oförenlighet i allmän betydelse 
och inkommensurabilitet, en form av inkompatibilitet med egenskapen att ej 
kunna mätas i samma eller i en gemensam måttstock. 

Inkommensurabilitet är ursprungligen ett gammalt från grekerna hämtat 
matematiskt uttryck4 som betyder att två längder i vissa avseenden inte kan 
mätas med samma mått. Inkommensurabilitet finns fortfarande som en 
företeelse inom matematiken men utgör där inget problem. Tesen säger att om 
t.ex. kvadratens sida uppmäts i en måttstock, vilken som helst, kan diagonalens 
längd, mätt i samma måttstock, teoretiskt inte jämföras med sidan och vice 
versa, vilket emellertid inte alls motsvarar Kuhns ursprungliga framställning av 
inkommensurabiliteten som också omfattade semantiska, observationsmässiga 
och metodologiska skillnader mellan paradigm som sådana.5

�Ordet �rationell� i dess matematiska betydelse hänför sig till förhållandet 
mellan hela tal (lat. ratio betyder bl.a. förhållande), och �irrationell� avser 
frånvaron av ett sådant förhållande som kan uttryckas med hela [naturliga] tal � 
Om förhållandet mellan sträckorna är ett irrationellt tal är de givna sträckorna 
inkommensurabla�.6 Att någonting betraktas eller sägs vara �irrationellt� ansågs 

1 Filosofilexikonet, s. 262. 
2 Ekbohrn, 100,000 främmande ord, s. 629. 
3 Svensk Uppslagsbok, band 14, spalt 421: �Inkommensurabel, ojämförbar. � Matem. 
Inkommensurabla storheter (storheter �utan gemensamt mått�) kallas sådana storheter av 
samma slag, vilkas förhållande är ett irrationellt tal, t.ex. sidan och diagonalen i en kvadrat.� 
4 Hacking, Representing and intervening, s. 67: �It [incommensurability] has an exact sense in 
Greek mathematics. It means �no common measure�.� 
5 Kuhn, Scientific.Revolutions, s. 148-50. Se också Sankey, The incommensurabiliy Thesis, s. 
17.
6 Niven, Ivan: Reella tal, s. 52. 
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av grekerna vara liktydigt med att detta något strider mot förnuftet vilket inte är 
fallet i dagens tänkande, även om �irrationellt� i vardagligt tal fortfarande 
betecknar något förnuftsvidrigt. Irrationella tal är emellertid inte förnuftsvidriga, 
de strider inte mot förnuftet, utan utgör tillsammans med de rationella talen den 
reella talmängden. Inkommensurabiliteten mellan sidan och diagonalen i en 
kvadrat är således ur teoretisk synpunkt ingen irrationell företeelse när 
förhållandet uttrycks i reella tal. Det är inte heller empiriskt en irrationell 
företeelse eftersom de två sträckorna med hjälp av rationella tal alltid kan 
uppmätas hur noggrant som helst och jämföras. Varje jämförelse visar då att 
diagonalen är längre än sidan. Det irrationella i förhållandet visar sig först på det 
teoretiska planet, dvs. på ett plan där de två längderna är sträckor i en tänkt 
kvadrat och förhållandet betecknas då som en inkommensurabilitet. Denna 
försvinner om talmängden utvidgas till att omfatta även de reella talen. 
Teoretiskt kan längden av sidan och diagonalen i en kvadrat således inte båda 
uttryckas i rationella tal. Om den gemensamma måttstocken är begränsad till de 
rationella talen är således både sidan och diagonalen empiriskt (faktiskt) 
kommensurabla (den ena längre än den andra) men teoretiskt inkommensurabla. 
Det var denna upptäckt som hotade pytagoréernas tallära och som de till varje 
pris ville hemlighålla.1 Det irrationella uppträder inte som en egenskap hos 
tingen och häftar inte vid varken kvadratens sida eller diagonal utan är en 
relation mellan dessa som bara manifesteras vid en jämförelse på ett teoretiskt 
plan. Samma slag av inkommensurabilitet uppstår också i andra geometriska 
förhållanden, t.ex. mellan cirkelns omkrets och diameter. Om talbegreppet 
utvidgas till att omfatta även de reella talen genom att de irrationella talen 
införlivas i talmängden, skapas en övergripande ram med en ny måttstock inom 
vilken den irrationella relationen och därmed inkommensurabiliteten är 
upphävd, dvs. det finns en möjlighet att på ett annat plan överföra sidans och 
diagonalens längd i varandra och förvandla det irrationella momentet till ett 
rationellt moment. Detta är en tanke som pekar på det mänskliga förståndets 
förmåga att bemästra irrationella tillstånd genom att på ett annat plan skapa 
förutsättningar som eliminerar orsaken till irrationaliteten. Man skulle kunna 
uttrycka tanken så att det rationella härigenom behärskar det empiriska, alltså en 
seger för det rationella (förnuftet) över det empiriska (materien). Om en sådan 
övergripande ram inte kan skapas, eller om verkligheten inte är skiktad, uppstår 
ett förhållande som i modern kunskapsteori benämns inkommensurabilitet. Vad 
                                          
1 Pytagoras kände således till de �irrationella talen� men hemlighöll kunskapen så att de 
förblev okända för hans samtid. 



161

                                          

som utmärker denna är således inte att en jämförelse inte kan göras utan att en 
gemensam måttstock saknas eller inte kan skapas på ett annat plan. Det tycks 
således som om det finns åtminstone två olika former av inkommensurabilitet, 
en empirisk och en teoretisk. 

Jämförbarhet är bara meningsfull om de teorier eller begrepp det gäller 
handlar om gemensamma ämnen eller likartade ting, dvs. om de är rivaliserande 
(konfliktskapande) och /eller alternerande. Frågan om vad som är längst, en 
meter eller en minut, ryms således inte inom inkommensurabiliteten även om 
båda begreppen är fullt mätbara inom var sin måttstock. De är inte jämförbara 
eftersom längd här används i två olika betydelser och mäts allt efter sin 
betydelse i två olika måttstockar. De är inte oförenliga utan ur alla synpunkter 
ojämförbara (inkomparabla), dvs. de kan varken ersätta varandra eller komma i 
konflikt med varandra och är därför inte heller inkommensurabla. Det är därför, 
enligt Fleck, inte meningsfullt att mäta psykiska skeenden med geometriska 
mått, ett förfarande som Paracelsus har förfallit till, t.ex. �att använda en skala 
eller måttsystem för att mäta trons storlek genom att jämföra den med olika 
föremåls storlek� (min översättning).1 En sådan oförenlighet är sakligt betingad 
och är meningslös och ointressant. Inkommensurabilitet innebär således inte att 
teorier inte kan bringas till jämförelse och att de därför är ojämförbara. Om så är 
fallet är teorierna inkomparabla. Tvärtom, förutsätter inkommensurabilitetstesen 
att teorierna eller deras innehåll på något sätt överlappar och därför kan jämföras 
och att inkommensurabilitet uppstår när jämförelsen inte helt eller endast delvis 
kan uttryckas i en gemensam måttstock2 (eller överföras till ett gemensamt 
teorineutralt språk). Om teorierna fullt ut kan jämföras inom en gemensam ram 
eller i ett gemensamt språk (alternativt att en �radikal översättning�, dvs. ord-
för-ord, är möjlig), innebär detta att det inte finns någon inkommensurabilitet. 

Inkommensurabilitet i kunskapsteorin har en annan betydelse än inom 
matematiken eftersom den genom sin åtföljande relativism sägs hota 
vetenskapens rationalitet. Inkommensurabilitet mellan teorier anses uppkomma 
som en följd av att observationssatser alltid är teoriimpregnerade och att 
övergripande referensramar eller ett gemensamt vetenskapligt språk saknas. Nya 
teorier kan därför inte reduceras till äldre teorier och inte heller adderas till dessa 
eftersom observationssatserna är teoriberoende. Tesen står i opposition till 

1 EE, s. 166-167. 
2 Ordet måttstock är i detta sammanhang ett oegentligt uttryck eftersom mätbarhet i 
betydelsen mätning inte utgör någon grund för inkommensurabilitet. Se kommentarerna i 
texten om matematisk inkommensurabilitet. Uttrycket �ram� får därför ersätta ordet 
�måttstock� i fortsättningen. 
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positivismens krav på (i) faktas invarians och objektivitet och (ii) möjligheten av 
en enhetsvetenskap och ett enhetligt vetenskapligt språk. 

I kunskapsteorin är uppkomsten av inkommensurabilitet inte bara en fråga 
om ett val mellan konkurrerande teorier baserad på en jämförelse mellan 
observationer och betingad av en avsaknad av en gemensam måttstock för 
mätning av dessa, utan om en brist på ett annat, djupare plan av ett allmänt 
ramverk eller ett gemensamt uttrycksmedel (språk) för teorier och begrepp och 
om omöjligheten eller otänkbarheten av att en sådan ram eller sådana 
uttrycksmedel skulle kunna existera eller skapas. En förutsättning för 
inkommensurabilitet är att det finns �någonting� som är gemensamt hos 
teorierna, en annan är att en enhetlig �måttstock� saknas som jämförelsen kan 
uttryckas i. Detta något som är gemensamt kan vara det ämne eller 
ämnesområde som konflikten handlar om eller utspelas i, t.ex. naturen hos olika 
sjukdomar, bakteriers olika egenskaper, vad som händer när metalloxider 
upphettas, osv. Det kan också vara en teori som kan tolkas olika, t.ex. teorin om 
sjukdomar som betingade av astrologiska konstellationer, som ett syndastraff 
från ovan, eller som en invasion av bakterier, eller tänkas bestå i olika begrepps 
helt eller delvis gemensamma referens eller metodregler. 

Inkommensurabiliteten kan uppfattas som empirisk då de empiriska 
konsekvenserna berörs under det att den är betingad av de bakomliggande 
teorierna. Exempelvis är två längder inte inkommensurabla annat än om de 
refererar till sidan resp. diagonalen i en tänkt (teoretisk) kvadrat eller som 
längder i en annan, bestämd geometrisk relation. Om relationen i stället anges i 
reella tal kan båda längderna uttryckas i den reella talmängden och längderna är 
då inte längre inkommensurabla. Det finns därför en inkommensurabilitet som 
tycks avspegla sig på det empiriska planet men vars orsak finns på det teoretiska 
planet. Inkommensurabiliteten är således i det här fallet något som uppstår på 
det teoretiska planet och kan definieras som teoretisk inkommensurabilitet. I 
matematiken är således den teoretiska inkommensurabiliteten en konsekvens av 
antagandet att talmängden enbart består av de rationella talen. 

Det är förståeligt att inkommensurabilitet som liknar den ursprungliga, 
matematiska, kan tänkas uppkomma när konkurrerande eller alternerande 
metoders operativa resultat, dvs. de empiriska konsekvenserna jämförs och att 
det då, om en gemensam måttstock saknas, en inkommensurabilitet tycks 
uppstå. Detta skulle kunna vara ett missförstånd i analogi med Bhaskars 
epistemologiska felslut där man vill förklara ontologiska förhållanden i 
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epistemologiska termer1, dvs. man ser inte skillnaden mellan �det som är� och 
�kunskapen om det som är�. Man skiljer inte på teorier som vetenskapen 
grundar sitt handlande på och vetenskapens empiriska resultat. Felslutet skulle 
här betyda att empiriskt betingad inkommensurabilitet obetingat skulle innebära 
teoretisk inkommensurabilitet. Analogin i tankegången bygger på att relationen 
mellan �teorier� och �empiriska resultat� är densamma som mellan �det som är� 
och �kunskap om det som är�, dvs. att det är ett felslut att inkommensurabilitet 
på ett empiriskt plan alltid är förbunden med inkommensurabilitet på ett 
teoretiskt plan. Felslutet skulle också innebära att, om inkommensurabiliteten är 
empirisk, dvs. att två teorier T1 och T2 inte kan jämföras med gemensamma 
bassatser i en gemensam måttstock på den empiriska nivån, de är 
inkommensurabla även på den teoretiska nivån som en följd av att fakta alltid är 
teoriimpregnerade. Två teorier med gemensamma bassatser kan alltid jämföras 
men är däremot inkommensurabla endast om en gemensam måttstock för 
jämförelsen antingen saknas eller inte kan skapas. Jämför exemplet med den 
matematiska inkommensurabiliteten som skulle kunna tolkas som enbart 
empiriskt betingad men där den har sin orsak på den teoretiska nivån och 
upplöses genom utvidgning av talbegreppet på den teoretiska nivån. Avsaknaden 
av en gemensam måttstock som visar sig på den empiriska (metodologiska) 
nivån men som har sitt ursprung i eller sin förklaring på den teoretiska nivån, 
tycks således vara den springande punkten i uppkomsten av en 
inkommensurabilitet. Måttstocken är naturligtvis också teoriberoende vilket 
binder samman de två nivåerna. Inkommensurabiliteten mellan teorier har 
således alltid sin förklaring på det teoretiska planet eftersom de empiriska 
konsekvenserna är teoriimpregnerade, men manifesteras på det empiriska planet 
där jämförelsen måste göras. En förment inkommensurabilitet enbart på det 
teoretiska planet är antingen ingen inkommensurabilitet alls eller en 
inkompatibilitet. En empirisk inkommensurabilitet fri från teoretisk 
inkommensurabilitet är enligt den tidigare givna definitionen av 
inkommensurabilitet som inkluderar avsaknaden av en gemensam måttstock, en 
omöjlighet. Två teorier kan inte vara samstämmiga (kommensurabla) om deras 
empiriska konsekvenser inte kan uttryckas i en gemensam måttstock. 

1 Bhaskar, A Realist Theory of Science, s. 36: �This [the epistemic fallacy] consists in the 
view that statements about being can be reduced to or analysed in terms of statements about 
knowledge; i.e. that ontological questions can always be transposed to epistemological 
terms.� 
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Logisk oförenlighet kan vara av två slag, kontradiktorisk eller konträr. 
Kontradiktorisk oförenlighet innebär att två begrepp är oförenliga om det ena 
endast är ett nekande av det andra, alltså P och ¬P, dvs. de kan av logiska 
grunder inte bägge vara sanna eller bägge falska. Två begrepp är konträrt 
motsatta, om det ena inte blott innebär ett nekande av det andra utan dessutom 
innehåller en positiv bestämning1, dvs. om de av logiska grunder inte båda kan 
vara sanna, men båda vara falska. Med logisk oförenlighet avser jag att 
åtminstone ett av påståendena inom två konkurrerande teorier sinsemellan 
motsäger varandra, dvs. att de är kontradiktoriska eller konträra, dvs. båda 
teorierna kan inte samtidigt vara sanna men att båda samtidigt kan vara falska. 
Med saklig oförenlighet menar jag att en faktisk (verklig), empiriskt påvisbar, 
kausal oförenlighet föreligger, dvs. att det som jämförs, av andra än logiska skäl 
inte kan existera samtidigt eller på samma plats. Man kan t.ex. inte samtidigt 
bekänna sig till islam och kristendomen, inte därför att dessa är logiskt 
oförenliga i något av de två ovan angivna betydelserna, utan därför att var och 
en för sig förutsätter en faktisk (saklig) oförenlighet både historiskt och socialt. I 
annat fall kan, i analogi med den ursprungliga, matematiskt definierade 
inkommensurabiliteten, en ram för jämförelse av de empiriska konsekvenserna 
alltid konstrueras på ett nytt plan som gör att den förmenta 
inkommensurabiliteten försvinner. 

I dagligt tal uppfattas ofta inkommensurabilitet i den naiva betydelsen av 
ojämförbarhet.2 Ett vanligt missförstånd är således tron att inkommensurabilitet 
innebär att teorier över huvud taget inte kan jämföras.3 Tvärtom, är jämförbarhet 
i någon mening en förutsättning för uppkomsten av inkommensurabilitet. 
Jämförbarhet är emellertid ett mångtydigt begrepp. Den kan avse en enkel 
                                          
1 Se Sjöstedt, Lärobok i filosofi, del II, s. 21. 
2 Således finner man i SAOL, 12:e upplagan, �Inkommensurab|el (-ra´-) -elt -la adj. 
ojämförbar�, i Svensk Ordbok, Uppsala 1986, �Inkommensurabel, som på grund av sin natur 
inte kan jämföras� och i Ord för Ord, Nordstedts 1992, �inkommensurabel icke mätbar (i 
samma mått), ojämförbar.� Likaså i Prismas Nya Uppslagsbok, 13:e upplagan 1995, 
�inkommensurabel ojämförbar, ej mätbar med samma mått och i Bonniers Svenska Ordbok, 
5:e uppl. 1991, �inkommensurabel (om olika storheter) som inte kan jämföras.� I The Concise 
Oxford Dictionary of Sociology, utgiven av Gordon Marshall, definieras incommensurability 
på s. 238 som �Measurement requires common units of measurements along a single 
continuum or scale for comparing �objects�. If these requirements are not met then the 
apparent measurements are said to be incommensurable.� 
3 Brante tycks mena att inkommensurabilitet på det teoretiska planet är det samma som 
ojämförbarhet: �För att sammanfatta: inkommensurabilitetstesen på den teoretiska nivån 
innebär att teorier som antas behandla samma �ämne� ej kan jämföras.� Se Brante, 
Vetenskapens struktur och förändring, s. 65. 
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jämförelse, t.ex. �längre än�, �högre än�, �större än�, eller vara mer komplicerat 
och uttryckt i en mätenhet, t.ex. ett längdmått enligt en konventionellt antagen 
måttstock, kort sagt mätbarhet. Vi är då tillbaka till den ursprungliga 
matematiskt definierade �inkommensurabiliteten.� Jämförbarhet kan också avse 
kvalitativa aspekter som innebär olika former av värderingar, t.ex. bättre än, 
vackrare än, användbarare än, sannare än, osv. vilka inte kan kvantifieras. Det är 
oklart om och hur sådana och andra liknande värdeomdömen kan användas i 
samband med begreppet inkommensurabilitet som per definition handlar om 
uppmätning. 

Varför uppkommer inkommensurabilitet i vetenskapliga sammanhang och 
hur kan den påverka, förhindra eller till och med göra att kungstanken i den 
vetenskapliga traditionen, nämligen att vetenskapen är rationell till sin natur, kan 
betvivlas? Bortsett från den ursprungliga, matematiska betydelsen av 
inkommensurabilitet används termen på ett mer inexakt och övergripande sätt 
för att beskriva tillstånd där en överföring av innehållet i en teori eller 
tankegemenskap till en konkurrerande teori eller tankegemenskap eller ett val 
mellan dessa inte kan göras trots att de två teorierna eller tankegemenskaperna i 
viss mening överlappar varandra, dvs. att de har ett delvis gemensamt innehåll i 
form av gemensamma metodregler, begrepp eller problem. Problemet är 
egentligen tvåsidigt, dels ett val mellan samtida, konkurrerande eller alternativa 
teorier, den synkrona (strukturella, intradisciplinära) aspekten, dels en 
jämförelse mellan äldre och nya teorier som inte längre är konkurrerande, den 
diakrona (historiska, interdisciplinära) aspekten. Inkommensurabiliteten måste 
därför analyseras såväl ur en diakron som ur en synkron synpunkt eftersom de 
två perspektiven framhäver olika sidor hos inkommensurabiliteten. Den 
diakrona aspekten framhäver den historiska sidan där teorier från olika äldre 
tidsepoker jämförs antingen med dagens tankestil eller med varandra och där en 
aktuell konfliktsituation inte föreligger eller möjligheter till framtida förlikning 
spelar ringa roll. Den diakrona inkommensurabiliteten aktualiseras när gamla 
och nya teorier, exempelvis Paracelsus signaturlära, jämförs med den moderna 
medicinen och skillnaderna skall förklaras. I den synkrona aspekten, där samtida 
och rivaliserande teorier konkurrerar om herraväldet och en konfliktsituation 
föreligger, kommer vid ett val, teoriernas potentiella framtida samverkan att 
spela en viktig roll. Den synkrona inkommensurabiliteten framträdde t.ex. vid 
valet mellan flogistonteorin (teorin om eldämne) och förbränningsteorin och 
uppkommer vidare mellan rivaliserande teorier i Kuhns extraordinära vetenskap 
innan ett nytt paradigm har utvecklats. Är teorierna i konflikt med varandra är de 
logiskt oförenliga om konflikten innebär en kontradiktorisk motsats mellan 
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åtminstone ett påstående eller empiriskt resultat i den ena teorien jämfört med 
den andra och således inte inkommensurabla. I annat fall kan en 
inkommensurabilitet uppkomma. 

Ett sätt att närma sig begreppet inkommensurabilitet är att tänka sig det som 
ett tillstånd någonstans mellan två ytterligheter som uppstår under 
kunskapsutvecklingen eller uppkommer när konkurrerande eller alternativa 
teorier jämförs med varandra i avsikt att välja mellan dem eller i ett försök att 
ersätta den ena med den andra. Inom logiken finns ett sätt att överföra innehåll 
från premisser till slutsatser utan att innehållets sanningsvärde förändras eller 
förloras, nämligen det deduktiva tänkandet i form av logisk slutning. 
Kunskapsöverföringen sker då (i) utan sanningsförlust (deduktion) från T1 till T2,
dvs. T2  kan härledas ur T1, en process som inte är aktuell i detta sammanhang 
eftersom deduktion är ett analytiskt förfaringssätt som inte tillför något nytt; 
eller (ii) utan förlust och med införlivande av ny kunskap (reduktion, som är ett 
syntetiskt förfaringssätt), dvs. T2 kan reduceras till T1. En fortlöpande reduktion, 
som betyder en fortgående anhopning av kunskap med införlivande av ny 
kunskap men med bevarande, helt eller delvis, av den gamla kunskapen, 
karakteriserar den logiska positivismens syn (reduktionism) på vetenskapligt 
framåtskridandet. Är all överföring omöjlig, antingen av logiska skäl vilket 
innebär att motsägande teorier inte båda kan vara sanna, dvs. att något är sant i 
den ena teorin och falskt i den andra (logisk oförenlighet) eller av sakliga skäl,
t.ex. i form av olika språk (semantisk oförenlighet, oöversättlighet) eller i 
grunden skilda världsåskådningar, dvs. olika antaganden om världen, 
(ontologisk oförenlighet), föreligger inte någon inkommensurabilitet utan en 
inkompatibilitet. Inkommensurabilitet i den mening som här diskuteras kan inte 
tänkas uppkomma mellan teorier som är logiskt oförenliga eftersom 
inkommensurabilitet förutsätter avsaknaden av en gemensam ram av något slag 
vilket inte är fallet vid en logisk relation som innebär att det finns en gemensam 
logisk ram inom vilken den logiska relationen kan visas gälla, t.ex. att två teorier 
är logiskt oförenliga.1 Om inget påstående i den ena teorin kan motsäga något 
påstående i en annan teori som är inkommensurabel med den första, finns det 
följaktligen ingen motsägelse mellan teorierna och de kan således inte vara 
logiskt oförenliga. På samma sätt kan helt skilda världsåskådningar eller total 
språklig oöversättbarhet inte ligga till grund för en inkommensurabilitet. 
                                          
1 Bernstein, Objektivism och Relativism, s. 128: �om vi talar om logisk oförenhetlighet så 
förutsätter vi en gemensam logisk ram inom vilken vi kan visa att två teorier är logiskt 
oförenliga.�
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Inkommensurabilitet tolkad som en omöjlighet för överföring av innehållet 
mellan konkurrerande eller alternerande teorier trots ett delvis gemensamt 
innehåll, måste därför placeras någonstans mellan teorier som inte kan reduceras 
till varandra och teorier som är oförenliga. 

I kunskapsteoretiska samband innebär inkommensurabilitet att det mellan 
alternativa och konkurrerande teorier finns ett överlappande område med någon 
form av gemensamt innehåll, t.ex. gemensamma metodregler, gemensamma 
begrepp eller problem, delad referens, sammanfallande referenter eller 
observationer, kort sagt en minsta gemensamma nämnare, som gör det möjligt 
att i vissa avseenden jämföra tankestilarna eller teorierna eller deras 
implikationer men att det inte finns någon gemensam övergripande måttstock 
eller ramverk som jämförelsen kan uttryckas i. Om en sådan jämförelse sker 
inom området för teoriernas empiriska konsekvenser eller de teoretiska 
begreppens referenter, dvs. begreppens omfång eller extension (denotation), kan 
kanske mängdlärans begrepp användas. En teoris empiriska konsekvenser kan i 
detta avseende (i) inkludera en annan teoris empiriska konsekvenser, dvs. 
teorierna är samstämmiga, eller (ii) exkludera varandra, dvs. utesluta varandra 
varvid teorierna är oförenliga eller (iii) kan konsekvenserna helt eller delvis 
täcka eller korsa varandra, dvs. överlappa varandra. Överlappningen 
representerar då en möjlighet för jämförelse inom vilken kärnan till uppkomsten 
av inkommensurabilitet måste sökas. Teorier vars empiriska konsekvenser 
exkluderar varandra, är logiskt oförenliga om konsekvenserna (åtminstone en av 
vardera) parvis utesluter varandra, men inte inkommensurabla eftersom det 
måste finns en gemensam logisk ram inom vilken det kan visas att de empiriska 
konsekvenserna utesluter varandra. I annat fall är de inkomparabla. De är 
konträra om de av logiska grunder inte båda kan vara sanna men däremot båda 
falska. I sistnämnda fallet, dvs. båda falska, uppstår ingen inkommensurabilitet 
utan endast en saklig oförenlighet som måste lösas externt, antingen 
psykologiskt, socialt eller historiskt. Teorier som inkluderar varandra innebär att 
den ena antingen är innesluten i den andra (reduktion) eller att de sammanfaller 
(identitet). De är således antingen härledningsbara eller identiska och kan därför 
inte vara inkommensurabla. Inkommensurabilitet uppkommer inte vid reduktion 
eller identitet och inte vid logisk oförenlighet (varken kontradiktorisk eller 
konträr) utan måste föras till begreppet saklig (empirisk) eller semantisk 
(språklig och/eller begreppsmässig, kognitiv) inkompatibilitet där innehållet i 
det delvis gemensamma överlappande området, dvs. de empiriska 
konsekvenserna eller de språkliga uttrycken, inte utesluter varandra men heller 
inte kan återges med ett gemensam mått eller i ett gemensamt språk. 
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Modellen med användning av mängdlärans begrepp kan sannolikt inte 
överföras till de mer komplicerade förhållanden som gäller jämförelse mellan 
olika teoriers och begrepps kognitiva eller semantiska innehåll, t.ex. olikheter i 
språk, menings- eller referensskillnader eller ontologiska skillnader. Hur kan då 
alternativa eller konkurrerande tankestilar eller teorier ha ett delvis gemensamt 
innehåll och ändå vara inkommensurabla? Och när blir de inkommensurabla? 
Om det gemensamma överlappande området i stället för empiriska konsekvenser 
består av begreppens referenter, kommer saken i ett nytt läge som inrymmer 
svårförklarliga motsatser och svåra gränsdragningar. Begreppens mening såväl 
som referens är historiskt och socialt betingade och således inte invarianta vilket 
ytterligare försvårar förhållandena. Begrepp med olika mening men med samma 
referens ger, enligt det gängse sättet att resonera, upphov till en semantisk 
inkommensurabilitet. Det vanligaste exemplet på en sådan semantisk 
inkommensurabilitet är planeten Venus som är såväl �aftonstjärnans� som 
�morgonstjärnans� referent. När man kunde visa att planeten Venus är såväl 
�morgonstjärna� som �aftonstjärna� försvann inkommensurabiliteten, dvs. 
jämförelsen kunde genomföras på ett annat och nytt plan och de två sätten att 
beskriva Venus på fick samma betydelse. Ett annat sätt att lösa problemet kan 
exemplifieras av att den aristoteliska fysikens uppfattningen om rörelse inte kan 
visas vara inkommensurabel med Galileis tröghetsteori genom att hänvisa till 
tornexperimentet eftersom stenen alltid faller lodrätt ned oberoende av den 
bakomliggande tolkningen av händelsen, dvs. genom att släppa en sten från 
tornets topp har man konstruerat en �okomplicerad prövosats� vars resultat kan 
accepteras och prövas på ett enkelt empiriskt sätt av båda lägren, men tolkas 
olika.1 Prövosatsen är oproblematisk eftersom den innefattar var någonstans på 
jordytan stenen träffar marken vilket lätt kan konstateras av alla deltagare i 
experimentet.

Tolkningar kan förändras utan att prövosatser eller referenter påverkas, dvs. 
referensen är invariant och oberoende av meningsförändringarna. Begrepp kan 
således ändra mening under historiens gång men ändå bibehålla samma referens. 
                                          
1 Andersson, �Varför inträffade den Kopernikanska revolutionen?� Vest, 1955.
Tornexperimentet betyder egentligen att falsifikationen innebär att antagandet om jordens 
dagliga rotation och/eller Aristoteles fysik är falsk. Om i stället Oresmes impetusteori antas 
som hjälphypotes är experimentet inte längre avgörande eftersom stenen med sin inre kraft 
följer med jordens rotation och alltså faller lodrätt oavsett om jorden roterar eller ej. 
Hypotesen om jordens dagliga rotation är således förenlig med tornexperimentet och 
Kopernikus heliocentriska teori (som förutsätter jordens dagliga rotation) och kan ej 
vederläggas eller visas vara inkommensurabel med Aristoteles fysik. 
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En inkommensurabilitet uppkommer då inte vilket kan visas om gemensamma 
och oproblematiska prövosatser kan ställas upp som båda teorierna kan enas om. 
Om en sådan okomplicerad prövosats utformas som ett �avgörande experiment� 
och utfallet blir motsägande visar det i stället på en logisk oförenlighet. Blir 
utfallet inte motsägande är teorierna inte längre inkommensurabla eftersom 
�upprättandet av en okomplicerad prövosats� förutsätter en gemensam måttstock 
som inrymmer prövosatsen. 

Problemet är hur mycket ett begrepps mening kan förändras utan att dess 
referens förändras. Olika teorier om hur ett begrepps referens uppkommer spelar 
härvidlag en stor roll. Är referensen fastlagd enbart genom en beskrivning 
(beskrivande referensteori) följer referensen förändringar i beskrivningen av 
begreppen, dvs. referensen (extensionen) är föränderlig och en 
inkommensurabilitet kan uppkomma beroende på att meningsförändringen är så 
omfattande att referensen påverkas. Binds referensen till begreppen med en 
ursprunglig ostension (kausal referensteori) anses referensen vara fastare och 
mindre beroende av meningsförändringar i begreppen och således 
huvudsakligen oföränderlig. En inkommensurabilitet uppkommer då inte. Om 
referensen går tillbaka på en ursprunglig ostension kan en nytillkommen 
beskrivning ändå i så hög grad förändra meningen hos begreppet att även 
extensionen förändras (t.ex. genom taxonomiska omändringar). Begreppen är då 
inte längre co-referenta och en inkommensurabilitet kan bli följden. Mycket 
beror således på vilken referensteori (beskrivande eller kausal)1 som kommer till 
användning. En enhetlig eller bestämd förklaring till inkommensurabiliteten kan 
sannolikt aldrig ges eftersom orsaken till inkommensurabiliteten kan vara 
begränsad till ett fåtal begrepp som, trots att de handlar om samma sak, inte helt 
eller endast delvis refererar lika och därför inte direkt kan överföras i varandra, 
eller först efter omskrivningar eller omvärderingar på ett högre plan, kan 
förlikas. I andra fall är teoriernas allmänna och totala innehåll så olika eller 
grundade i så skilda världsuppfattningar att de, trots att viss överlappning 
föreligger, ändå inte kan förlikas; eller överlappar de empiriska nivåerna ej 
varandra varför diskontinuiteter uppträder i form av teoretiska revolutioner eller 
epistemologiska brott i utvecklingen.2 Hur sådana jämförelser skulle kunna 

1 Jag refererar här till Schefflers resp. Putnams referensteorier där Scheffler står för den 
klassiska beskrivande referensteorien som säger att �a term´s reference is determined by 
satisfaction of the associated descriptions� och Putnams kausala referensteori som säger att 
�� reference is fixed ostensively�. För närmare diskussion av dessa begrepp se Sankey, The
Incommensurability Thesis, särskilt kapitel 2, �Reference and theory comparison�, s. 36-72. 
2 Brante, Vetenskapens struktur och förändring, s. 65. 
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göras är omöjligt att ange. Troligen är detta inte heller av någon betydelse när 
det handlar om teoriutvecklingen inom en disciplin där problemet konkurrerande 
eller alternativa teorier sannolikt kan lösas på ett annat sätt. 

Det gemensamma innehållet i två olika tankestilar skulle kunna vara 
betingat av i tiden mycket avlägsna förhållanden och utgöras av gemensamma 
protoidéer (uridéer) enligt ett förslag av Simmons.1 I så fall behöver en 
överlappning av aktuella gemensamma implikationer inte finnas, eller om den 
finns, kan en gemensam ram, där de kan jämföras, saknas. Eftersom protoidéer 
är uttryck för eller rester av tidigare passivitet i kunskapsprocessen skulle 
resonemanget kunna överföras till fördelningen av passiva länkar i ett 
överlappande område av empiriska implikationer eller gemensamma fakta, och 
en inkommensurabilitet kunna uppkomma. 

Vetenskapliga revolutioner kan inträffa även mellan kommensurabla teorier. 
De inträffar då av andra skäl och orsaken är inte intern utan extern och teorierna 
inkompatibla, dvs. de är varken förenliga eller oförenliga. Den ena ersätter då 
den andra av sociala, politiska eller andra skäl, (t.ex. ekonomiska). 

Inkommensurabilitet har också en annan och mer begränsad betydelse, 
nämligen �ej mätbar�, dvs. enheter i en teori är ej mätbara i något som helst 
måttsystem och därför över huvud taget ej möjliga att jämföra med enheter i en 
annan teori, dvs. de är i den mening som använts här, inkomparabla. Helt 
ojämförbara (inkomparabla) teorier är varken förenliga eller oförenliga eftersom 
de definitionsmässigt inte kan jämföras med någonting och således inte heller 
med varandra. De kan därför ej heller utgöras av sinsemellan konkurrerande 
tankestilar eftersom de kan existera bredvid varandra och inte komma i konflikt 
av interna skäl utan endast genom yttre skäl, t.ex. sociala eller ekonomiska. 

Sammanfattningsvis kan man säga att situationer som ger upphov till det 
som betecknas som inkommensurabilitet anses beröra såväl världsåskådningar
och språk som tankestilar, teorier och begrepp med sina empiriska konsekvenser 
och referenter samt problem och metodregler, dvs. regler och standardiserade 
normer för problemlösningar. Om ett val måste göras under dessa olika 
betingelser måste det enligt Kuhns tänkande göras från helt andra 
utgångspunkter än rationella, t.ex. psykologiska eller andra icke rationella 
principer som övertalning, tvång eller i form av religiös omvändelse. 
                                          
1 Simmons, Incommensurability, Kapitel 4 och 5. 
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4.2. FLECK OM INKOMMENSURABILITET

Kunskapen utsätts, enligt Fleck, i sin historiska utveckling för olika typer av 
förändringsprocesser. Sådana förändringar kan varken uppfattas eller förklaras 
av den logiska positivismens kunskapsteori utan framträder först sedan ett 
historiskt och jämförande synsätt har anlagts. Den av Fleck introducerade 
jämförande epistemologin är därför en nödvändig förutsättning för att förstå de 
problem som hänger samman med inkommensurabiliteten men också för att 
kunna lösa dessa utan att diskontinuiteter i kunskapsutvecklingen måste antas. 
Inkommensurabiliteten blir således ett problem först när det gäller att förklara 
hur kunskapen rationellt kan förändras och tillväxa på annat sätt än linjärt och 
kumulativt, eller hur ett rationellt val mellan olika teorier och tankestilar är 
möjligt när en gemensam referensram saknas och när kravet på kunskap är 
absolut visshet som är oföränderlig över tiden och rummet 

Hur ter sig nu inkommensurabiliteten enligt Fleck? Uppfattningen att det 
finns en ojämförbarhet eller oförenlighet mellan tankestilar och att denna kan 
lösas genom ett jämförande kunskapsteoretiskt betraktelsesätt är grundläggande 
för förståelsen av Flecks kunskapsteori. Flecks inkommensurabilitetsbegrepp är 
ett diffust avgränsat, sammansatt begrepp som avspeglar såväl en metodologisk 
oförenlighet som en inkommensurabilitet betingad av språkliga, historiska och 
begreppsmässiga orsaker. Fleck använder i sina arbeten sällan termen 
�inkommensurabilitet�. Tillståndet beskrivs i stället som ett �hinder för 
tankeutbytet� inom och mellan olika tankestilar, dvs. i den �inre och yttre 
tankevandringen�. Karakteristiskt för båda förloppen är att de alltid är förbundna 
med olika former av förändringar. Den inre tankevandringen kännetecknas av en 
förstärkning av tankestilen, dvs. utsållning av aktiva komponenter och 
aktivering av passiva komponenter som leder till ett tröghetstillstånd, dvs. ett 
tillstånd av inre harmoni med stilisering och betydelseförändringar av begreppen 
och slutar i ett direkt gestaltseende, dvs. ett faktum eller ett nytt begrepp. Den 
yttre tankevandringen, som utgör kontakten med främmande tankekollektiv, 
karaktäriseras av en mer eller mindre höggradig omformning av tankar och 
begrepp och slutar antingen i seger för en av parterna eller i en kompromiss. 

Fleck bygger sin kunskapsteori på en undersökning av två företeelser inom 
medicinen, nämligen faktabildningen (Wassermannreaktionens uppkomst) och 
begreppsutvecklingen av det moderna sjukdomsbegreppet syfilis. Båda 
förloppen visar hur historiska och sociala krafter bidrar till hur ett faktum 
kommer till respektive hur ett vetenskapligt begrepp utformas. 
Utvecklingsgången är i båda fallen i stora drag lika. Från ett ursprungligt kaos 
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eller myller av olika teorier och åsikter, som inte kan sammanjämkas, 
utkristalliseras så småningom, efter många misstag och felaktiga försök, mer 
samlade grupperingar av företeelser eller teorier, dels uppbyggda kring praktiska 
kunskaper hämtade från olika håll, dels kring gamla, ibland arkaiska uridéer. 
Skeendet ter sig som ett sicksack-artat förlopp, ett vindlande fram och tillbaka 
för att till slut, i en vändpunkt, få sin slutgiltiga utformning som ett av 
tankekollektivet accepterat faktum och/eller användbart begrepp. Karakteristiskt 
är att tidigare faser i skeendet, efter att vändpunkten har passerats, glöms bort 
eller förträngs så att det slutliga resultatet i efterhand ter sig som rationellt. 
Under förloppet sker en erfarenhetsfördjupning och en stilisering som utgår från 
den gemensamma tankestilen och som manifesteras som ett motstånd mot 
tanken. Vid vändpunkten, som kan te sig som en gestaltförändring och ofta 
kommer plötsligt och upplevs av alla som deltar i projektet och omfattas av 
tankestilen, kan det hända att deltagarna upplever världen på ett nytt sätt eller 
t.o.m. kan känna som om världen har förändrats. Bakgrunden till att en sådan 
gestaltförändring uppträder är att det inte finns någon fast punkt, ett Fixum, som 
enligt Fleck medger en direkt jämförelse mellan begreppen i de olika 
tankestilarna. Begreppen har antingen ursprungligen olika mening eller innehåll 
eller har genom den historiska begreppsutvecklingen kommit att ändra sitt 
innehåll. I det första fallet, då inga gemensamma begrepp finns, är tillstånden 
initialt inkompatibla, eftersom de handlar om helt olika ting. De kan inte 
jämföras på ett meningsfullt sätt och ett val mellan dem kan då inte ske på några 
rationella grunder. För att detta skall vara möjligt, krävs att åtminstone någon 
del är gemensam så att de behandlar samma ämne. I det enklaste fallet kan en 
teori reduceras på en enda gång till en annan teori eller kan den ena teorien 
uppfattas som en approximation av den andra utan en fullständig reduktion. 
Handlar teorierna om samma ämnesområde men har begreppen under 
begreppsutvecklingen och faktabildningen ändrat sin mening och innehåll kan 
fortfarande en jämförelse göras men den ena teorin kan inte ersätta den andra 
utan att begreppen också ersätts, dvs. en djupgående omändring som drabbar 
såväl den teoretiska som den empiriska bakgrunden måste komma till stånd. 

När Fleck försöker förklara uppkomsten av olika sjukdomsbegrepp 
beskriver han en �oförenlighet� mellan olika idéer om sjukdomars genes. De 
medicinska sjukdomsbegreppen är emellertid alla mer eller mindre 
underbestämda. Förutom vissa grundbegrepp finns i det medicinska tänkandet 
specifika begrepp som, liksom inom biologin i övrigt, är utvecklingshistoriskt 
betingade, synergetiskt eller antagonistiskt verksamma och antingen korrelerade 
till varandra eller alternativa. Det finns vidare ett stort antal varierande 
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sjukdomsföreteelser som utgör underlag för olika sjukdomsbegrepp och som 
består av många icke analyserbara delfenomen, som inte kan sammanföras till 
en gemensam nämnare.1 De fundamentala medicinska begreppens mångfald och 
mångsidighet och det därav betingade behovet av att alltid växla perspektiv och 
överge en konsekvent tankelinje, gör att helheten ofta ter sig irrationell men de 
enskilda företeelserna rationella.2 Även om man inom medicinen erkänner den 
traditionella orsaksrelationen tillkommer i det medicinska tänkandet, enligt 
Fleck, begrepp som �inre fallenhet� (�inneren Verlagungen�) och yttre 
�jordmån� (�äusseren Nährboden�), dvs. inre och yttre omständigheter som 
utgör sådana randbetingelser som inte kan förutses eller är okända och som gör 
att följden aldrig helt följer av orsaken och att den inte heller varje gång är 
densamma.3 De predisponerande faktorernas mångfald och variationsbredd gör 
att ingenting med säkerhet kan härledas eftersom ett antagonistiskt resultat alltid 
är en möjlighet.4 En följd av detta är, enligt Fleck, att man inom medicinen �å 
ena sidan bara genom vittgående abstraktioner kan identifiera typiska företeelser 
bland atypiska fenomen och å andra sidan, bara genom att bortse från följderna, 
kan uppställa regler om icke-lagbundna företeelser� (min översättning).5 Fleck 
avser med detta att det inom den medicinska vetenskapen inte finns några 
deterministiska kausalförklaringar utan bara probabilistiska. Av detta följer, 
enligt Fleck, idéernas inkommensurabilitet, som alltså är betingad av 
sjukdomsfenomenens mångfald som gör att de aldrig kan uppfattas som 

1 ET, s. 40: �Nirgends sonst, in keinem anderen Wissenszweig, haben die Gattungen so viele 
spezifische Merkmale, d.h. Merkmale die nicht analysieren und nicht auf gemeinsame 
Elemente führen lassen.� 
2 ET, s. 42: �Nur so wird die Welt der Krankheitsphänomene irrational als Ganzes, rational im 
einzelnen.�
3 ET, s. 42: �Wir erkennen Kausalbeziehungen, aber die Folge ist nie proportional der 
Ursache, noch ist sie sogar stets die gleiche. Die Wirkungen der pathogenen Ursache ist 
Resultante ihrer Stärke und Disposition, also schließen sich die Kausalzusammenhänge mit 
ihren inkommensurablen, prädisponierenden Faktoren an. Aber selbst bei Berücksichtigung 
diese beider Wirkungsreihen können wir in der Medizin nichts herleiten, weil immer eine 
antagonistische Reaktion auftreten kann.� 
4 ET, s. 40: �In der Medizin kann man� nur zu oft den berühmten Sats anwenden: �In der 
Theorie zwar unmöglich, in der Praxis kommt es aber vor�.� 
5 ET, s. 42-43: �Wie es auf der einen Seite nur ein weitgehendes Abstrahieren der 
medizinischen Denkens erlaubt, Typen inmitten atypischer Phänomene zu finden, so erlaubt 
es auf der anderen Seite nur der Verzicht auf Konsequenz, ein Gesetz auf nicht gesetzmäßige 
Phänomene anzuwenden. Und die Folge davon ist die Inkommensurabilität [min kursivering] 
der Ideen � .� 
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enhetliga utan endast som statistiskt betingade företeelser.1 Den så uppkomna 
inkommensurabiliteten kan därför sägas vara probabilistiskt betingad. Mot detta 
kan invändas att de abstraherade medicinska företeelserna alltid kan prövas 
empiriskt och bekräftas (korroboreras) eller falsifieras.2 Poppers lösning på 
problemet, nämligen �hur man från det oberäkneliga, dvs. från okunskap, kan 
dra slutsatser som kan tydas som påståenden om empiriska frekvenser som 
sedan kan bekräftas i praktiken� (min översättning),3 är tydligen den samma som 
Flecks även om Fleck inte har utarbetat den i detalj. Medicinens uppgift är 
nämligen enligt Fleck att ur ett ursprungligt kaos finna lagar och sammanhang 
av en högre ordning.4

Inkommensurabiliteten i medicinen betingas således enligt Fleck framför allt 
av nödvändigheten av att, när det gäller sjukdomsföreteelser, alltid växla 
synvinkel och samtidigt använda olika teorier som kanske t.o.m. strider mot 
varandra, vilket gör det omöjligt att betrakta de teoretiska sjukdomsenheterna 
(de medicinska begreppen) som enhetliga fenomen.5 Fleck pekar här på en form 
av inkommensurabilitet som har en psykologisk orsak och som närmast 
motsvarar innehållet i det psykologiska begreppet gestaltseende, dvs. samma 
företeelser eller experiment kan ses på olika sätt vilket leder till olika 
prövosatser. Denna form som egentligen har samma ursprung som den ovan 
beskrivna probabilistiska inkommensurabiliteten, kan kallas för 
gestaltpsykologisk inkommensurabilitet och är betingad av att de på statistiska 
sammanställningar uppbyggda medicinska begreppen inte räcker till för att 
grunda kunskapens fundamentala begrepp, dvs. inom medicinen, dess 
                                          
1 ET, s. 38: �Wir bedienen uns � vor allem der statistischen Zusammenstellungen, � was ich 
die statistische Beobachtung nennen möchte � Die Rolle der Statistik in der Medizin ist 
enorm.� 
2 Samma problem har behandlats av Popper. Enligt Popper är det möjligt att �argue from the 
irregular succession of single occurrences to the regularity or stability of their frequencies�. 
Se Popper, Logic of Sciientific Discovery, s 151. 
3 Popper, Logic of Scientific Disccovery, s. 151: �How can we explain the fact that from 
incalculability � that is, from ignorance � we may draw conclusions which we can interpret as 
statements about empirical frequencies, and which we find brilliantly corroborated in 
practice.�
4 ET, s. 38: �Wir wissen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung daß selbst der Zufall, selbst 
unzusammenhängende Ereignisse sich in gewisse Gesetze fassen lassen � daß sich diese 
nicht normalen, krankhaften Phänomene rings um gewisse Typen gruppieren, und so Gesetze 
höherer Ordnung hervorbringen.� 
5 ET, s. 42: ��so ist es mit jeder ärztlichen Frage: immer wieder und wieder wird es 
notwendig, den Blickwinkel zu wechseln, von einem konsequenten Denkstandpunkt 
zurückzutreten.� 
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sjukdomsenheter. Dessa utformas enligt icke-logiska regler, där det som Fleck 
kallar imponderabilier, dvs. förhållanden som stiliserar och förändrar begreppen 
i ett socialt och historiskt sammanhang, dvs. tankestilens passiva komponenter, 
dominerar.1 Denna form av inkommensurabilitet kan således betraktas som en 
inkommensurabilitet betingad av meningsförändringar och är den form som 
Fleck huvudsakligen diskuterar, dvs. en semantiskt inkommensurabilitet. 

I alla Flecks kunskapsteoretiska arbeten lyser en sådan obestämd men 
mångfacetterad oförenlighet igenom både i strukturell, rumslig (synkron) och 
historisk, tidslig (diakron) bemärkelse. Samtidigt visar han hur 
inkommensurabiliteten som regel, utom i extrema fall, kan övervinnas genom de 
sociologiskt, kollektiv-psykologiskt och historiskt betingade 
förändringsprocesser som kännetecknar tankevandringen. Han betonar härvidlag 
tröghetstendensen i tankestilen (illusionernas harmoni), dvs. de passiva länkarna 
som den kraft som håller samman, avgränsar och bevarar en tankestil.2 Fleck 
arbetar således med ett komplext inkommensurabilitetsbegrepp som även om det 
ur olika perspektiv kan ses som en probabilistisk, en gestaltpsykologisk eller en 
semantisk form ändå torde vara en och samma form av inkommensurabilitet 
som i grunden bygger på uppkomna eller förefintliga betydelseskillnader i de 
använda begreppen. Det är således enligt min mening hos Fleck i grunden fråga 
om en semantiskt betingad inkommensurabilitet som kan komma till uttryck 
som språkskillnader, observationsskillnader eller skillnader i världsåskådningar 
och som får sin historiska och psykologiska upplösning i gestaltseendet. 

Ett annat tillfälle där Fleck uttryckligen använder sig av termen 
inkommensurabilitet är i samband med en diskussion om hur äldre 
sjukdomsbegrepp, t.ex. begreppet infektionssjukdom orsakad av 
�sjukdomsdemoner som överfaller människan�, har övergått i det moderna 
komplicerade infektionsbegreppet med företeelser som bacillbärare, latenta 
infektioner, utveckling av allergier och immunitetsreaktioner mm., företeelser 
som inte alla har ett direkt upplevt samband med känslan av sjukdom, dvs. att 
�vara sjuk�. Han påpekar att begreppen �sjukdom� och �hälsa� har haft och har 
olika betydelse inom olika teorier och att det gamla sjukdomsbegreppet har 
�blivit inkommensurabelt med de nya och något helt likvärdigt nytt begrepp 
finns inte� (min översättning och emfas).3 Ett annat exempel är syfilisbegreppet 

1 ET, s. 38-39. 
2 EE, s. 40-41. 
3 EE, s. 82: �so daß der alte Begriff der Krankheit mit den neuen Begriffen eigentlich 
inkommensurabel wird und keinen vollständig adäquaten Ersatz erhält.� 
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som under olika tidsepoker haft olika betydelse inom olika sjukdomsteorier, 
t.ex. har syfilis av vissa läkare uppfattats som en enkel sjukdom som alltid kan 
botas och aldrig leder till sena komplikationer och t.o.m. till ett förnekande av 
att det finns en enhetlig sjukdom som heter syfilis, och av andra som en sjukdom 
som alltid framgångsrikt kan behandlas med kvicksilver. Alla dessa olika 
syfilisbegrepp var betingade av den rådande tankestilen och berodde på att en 
fortlöpande förändring hela tiden skedde i syfilisbegreppets extension. Syfilis 
refererade ursprungligen till en stor grupp av olika hudsjukdomar med venerisk 
anknytning för att så småningom, allt efter som erfarenheterna av den nya 
sjukdomen ökade, avgränsas i olika former grupperade kring bestämda symptom 
och sjukdomsförlopp. Parallellt med den ökande kliniska erfarenheten skedde 
också omfattande och avgörande förändringar av de bakomliggande teorierna 
för sjukdomars uppkomst och natur genom att nya tänkesätt om sjukdomars 
etiologi gjorde sig gällande, dvs. det skedde förändringar i den rådande 
tankestilens både innehåll och omfång. 

Den semantiska inkommensurabiliteten kommer tydligt fram i Flecks 
undersökning av urologen Joseph Löws medicinska begreppsvärld så som den 
framträder i hans bok Über den Urin från 1815.1 Löw ansåg sig vara en saklig 
och framgångsrik urolog vars medicinska teori byggde på enkla 
naturbetraktelser av urinen och var underbyggd av klart empiriskt belagda 
kunskaper. Trots detta är det omöjligt att i dag förstå många av de begrepp och 
tankegångar som präglade hans medicinska föreställningsvärld. I denna intar 
begreppet �fosfor� en framträdande plats som en symbol för �livets substans� 
som präglar den kvinnliga organismen och som förklarar dess nära förbundenhet 
med livets tillkomst. Han betraktar emellertid �fosfor� också som ett kemiskt 
grundämne som ingår i många av urinens beståndsdelar vid såväl normala som 
sjukliga tillstånd. Han använder en lång rad medicinska, kliniskt betingade 
begrepp som inte är översättbara eller, om de bokstavligen kan översättas, ter sig 
som meningslösa. Han beskriver således �Mangel an Kochung�, dvs. avsaknad 
av �kokning�,2 någonting som Löw omedelbart kan varsebli, men som vi inte 
kan iakttaga eller ens förstå. Löw ser således oförmedlat och direkt teorimässiga 
gestalter liksom också att de saknas, något som vi inte kan uppfatta men som 
                                          
1 EE, s. 168. 
2 �Kochung�, kokning, är ett begrepp som är hämtat från Hippokrates och Galenus och avser 
ett kokningsliknande förvandlingsprocess (pepsis) i vilken skadliga vätskor genom kroppens 
inneboende kraft kan avlägsnas. 
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Löw tack vare den stilmässiga beredskapen i sin tankestil omedelbart varseblir.1

Detta är tankegångar och samband som är omöjliga att förstå inom en modern 
medicinsk tankestil och ett tydligt exempel på en gestaltpsykologiskt betingad 
inkommensurabilitet. Löw betraktade emellertid sig själv som en sakligt 
arbetande vetenskapsman och fördömde medeltidens från den arabiska 
medicinen hämtade fantasifulla urindiagnostik på samma sätt som vi ur vår 
synpunkt bedömer hans teorier som osakliga och fantasifulla.2 Detta illustrerar 
också hur en bristande förmåga att skilja mellan passiva och aktiva element, 
(dvs. att de aktiva komponenterna får samma status som de passiva), framkallar 
en inkommensurabilitet. 

Löws begrepp �fosfor�, som är en grundbult i hans medicinska 
begreppsvärld, omfattar således både den moderna kemins grundämne fosfor 
som återfinns i olika vävnader i kroppen, framför allt i bensubstansen men också 
i urinkonkrement av olika slag, samtidigt som det utgör en symbol för det 
besjälande, det animaliserande men också för dödens krafter.3 Fosfor är enligt 
Löws uppfattning i sin egenskap av den animaliska livsprocessens mest 
fulländade produkt den härskande och besjälande principen hos urinens 
naturliga egenskaper.4 Det finns i dagens vetenskap inget ord för ett sådant 
vittomfattande begrepp som inbegriper såväl abstrakta symboliska som konkreta 
faktorer. �Det har inte samma egenskaper som en nutida princip eftersom 
principer och symboler i dag inte är vägbara� (min översättning).5 Trots detta 
kan hans tankestil i vissa avseenden jämföras med nutidens eftersom många 
enskildheter i hans begrepp �fosfor� kan jämställas med moderna vetenskapliga 
rön om grundämnet fosfor, t.ex. fosforescensen och eldfängdheten. Det finns 
således i en viss mening besläktade drag hos Löws fosforbegrepp och det nutida 
begreppet fosfor även om detta �något� svårligen kan beskrivas i 
naturvetenskapliga termer. Fleck föreslår att det som är gemensamt, med ett lån 

1 EE, s. 175. �[Mangel an Kochung] � ist eine Theorie gemäß aufgebaute Gestalt � die Löw 
unmittelbar sah, wir aber nicht.�
2 EE, s. 170. Fleck citerar Löw, �Erst im 16. Jahrhundert, als die phantastische, luxuriöse 
Uromantie der Araber Mißtrauen erregte, kehrte man wieder zur einfachen 
Naturbetrachtungen des Harns zurück � .� 
3 EE, s. 171: �Er [Phosphor] ist ein Prinzip, ein Grundsatz, ein Symbol der �begeistigenden�, 
�animalisierenden�, aber auch der tötenden Kräfte � .� 
4 EE, s. 170: Citat ur Löw, Über den Urin, s. 12: �In allen diesen Naturqualitäten des Harns 
ist nun der Phosphor � das vollendste Product des animalischen Lebensprozesses, das 
herrschende eigentlich begeistete Prinzip � .� 
5 EE, s. 172: �Er hat also nicht die Eigenschaften eines heutigen Prinzipes, denn Prinzipe und 
Symbole sind heute unwägbar.� 
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från konstens område, kan betecknas som likartade motiv.1 I det aktuella fallet 
skulle sådana motiv kunna vara fosfors relation till eld och lukt, dvs. den 
välkända fosforiscerande förmågan hos grundämnet fosfor och det faktum att 
såväl svett som urin kan uppvisa en fosforescens, liksom den säregna lukt av 
ozon som kan förnimmas kring fosfor och som också finns hos köttätande 
rovdjur som alltid har en ökad mängd fosfor i urinen. Flecks beskrivning av den 
Löwska urindiagnostiken innehåller talrika exempel på den diakrona 
inkommensurabilitet som finns mellan Löws medicinska värld och den moderna 
medicinen.2

Ännu tydligare framträder inkommensurabiliteten vid en jämförelse mellan 
Paracelsus medicinska värld som präglas av hans berömda signaturlära och den 
moderna medicinen. Även om man med stor möda kan sätta sig in i Paracelsus 
tankevärld kan man inte alltid, enligt Fleck, förstå tankegångarna i hans 
världsuppfattning.3 Fleck förklarar förekomsten av en sådan 
inkommensurabilitet med att många begrepp och tankegångar under tidens lopp 
har förändrats till oigenkännlighet eller i många fall glömts bort och att det 
därför inte alltid är möjligt att förstå en för länge sedan övergiven tankestil i alla 
dess detaljer. De olika begreppen är också uppbyggda av en olika fördelning 
mellan aktiva och passiva komponenter vilket förklarar att de inte direkt kan 
identifieras eller jämföras. 

Den synkrona aspekten av den semantiska inkommensurabiliteten, som den 
visar sig vid ett val mellan rivaliserande tankestilar, kan illustreras av Flecks 
analys av syfilisbegreppets uppkomst. Den ursprungliga idén om sjukdomen 
syfilis natur innefattas i begreppet �Lustseuche katexochen�, dvs. �syfilis som 
renodlad lustsot� (min översättning), betingad av vissa astrologiska 
konstellationer. Snart framträdde andra rivaliserande idéer med rötter i andra 
samhällsskikt och andra tidsepoker som länge bekämpade varandra. Slutligen 
utkristalliserades fyra olika och oförenliga tankestilar, nämligen den 
ursprungliga idén om syfilis som en venerisk sjukdom, �lustsot� av sideriskt 
ursprung, idén om sjukdom som Guds straff för syndig lusta, det terapeutiska 
kvicksilverbegreppet baserat på kvicksilvrets välkända läkande förmåga vid 
                                          
1 EE, s. 172: �Dieses �Etwas� läßt sich schwer in einer exakten naturwissenschaftlichen 
Sprache benennen, am besten könnte man aus dem Gebiete der Kunst das Wort �Motiv� sich 
leihen und von der Gleichheit einiger Motive beider Gebilde sprechen.� 
2 EE, s. 168-176. 
3 EE. s. 166-167. 
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olika hudåkommor,1 och idén om �skämt blod� som orsak till sjukdom.2 Var och 
en av dessa tankestilar bars upp av ett tankekollektiv. Sådana tankekollektiv 
utgjordes t.ex. av delar av den dåvarande vetenskapliga världen med sin 
astrologiska världsbild, av den katolska kyrkan och dess prästerskap och 
lekmän, av den tidens medicinska empirister, dvs. dåtidens läkare och deras 
likar, som kunde avgränsa en sjukdomsgrupp, scabies grossa (ett gammalt namn 
för syfilis), som kunde botas med kvicksilverkurer, liksom av en allmänt spridd 
uppfattning hos vanligt folk om betydelsen av �skämt blod� som orsak till 
sjukdomar. Genom växelvis påverkan kom dessa rivaliserande och till stor del 
oförenliga teorier att till en början utvecklas efter två linjer, den etiskt-mystiska 
sjukdomsenheten �lustsot� och den empiriskt-terapeutiska sjukdomsenheten 
syfilis för att slutligen tillsammans med den moderna etiologiska föreställningen 
om förekomsten av specifika sjukdomsalstrare knytas samman till det moderna 
syfilisbegreppet. De olika teorierna var alla mer eller mindre oförenliga med 
varandra och avlöste varandra under tidens gång. Således dominerades det 
terapeutiska begreppet (kvicksilvrets botande effekt) av empiriska erfarenheter 
delvis från äldre tider och från den helande effekten på andra sjukdomar, 
huvudsakligen hudåkommor som då uppfattades som analoga med syfilis. Guds 
straffdom för syndigt leverne liksom anknytningen till astrologiska 
konstellationer var andra helt väsensskilda förställningar vars företrädare 
bekämpade varandra. Alla dessa tankestilar var delvis samtida men avlöste 
också varandra i ett historiskt perspektiv. Det är alltså inte, som det kan tyckas, 
så att det moderna syfilisbegreppet kunskapsteoretiskt enbart är betingat av 
upptäckten av syfilisspiroketen utan i stället så att det har vuxit fram genom en 
kamp och i en växelverkan mellan flera sinsemellan oförenliga, rivaliserande 
föreställningar, �från det mystiska över det empiriska och allmänt patogenetiska 
till det huvudsakligen etiologiska� (min översättning).3 Av de ursprungliga 
föreställningarna kom idén om det �skämda blodet� att leva vidare för att till slut 
manifesteras i den moderna medicinens Wassermannreaktion för påvisande av 
syfilis.

1 Kvicksilver har spelat en stor roll i vitt skilda medicinskt-terapeutiska sammanhang och 
använts inom syfilisbehandlingen ända in i vårt århundrade. Se Svend Lomholt, 
Kønssygdommene och deras behandling, Köpenhamn 1945, s. 187-191. 
2 �Skämt blod� är ett begrepp hämtat från den gamla dyskrasiläran om förändringar i 
relationen mellan kroppsvätskorna som orsak till sjukdomar. 
3 EE, s. 28: �Sein Charakter wandelte sich aus dem Mystischen über das Empirische und 
allgemein Pathogenetische zum hauptsächlich Ätiologischen � .� 
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Fleck betecknar således tankestilar som oförenliga eller ojämförbara inte 
bara i sakligt avseende utan också i språkligt och begreppsligt hänseende, dvs. 
att ord och begrepp under kunskapsutvecklingens förlopp utdifferentieras med 
olika mening och innehåll eller med olika referens. Människor som tillhör olika 
gemenskaper kan, enligt Fleck, inte alltid förstå varandra, inte bara därför att de 
talar olika språk utan också på grund av en mer djupgående skillnad mellan 
ordens och begreppens mening och omfång. Eftersom kunskapen enligt Fleck 
inte betingas av logiska principer utan av sociala och historiska omständigheter 
liksom av andra, ovägbara element (�Imponderabilien�) som alla är föränderliga 
över tiden, är inkommensurabilitet mellan tankestilar och teorier en sammansatt 
företeelse. Genom den omformning som sker i den yttre tankevandringen kan 
det bli omöjligt för medlemmar i olika tankekollektiv att förstå varandra 
eftersom orden, även om de är homonyma, dvs. typografiskt lika, inte längre har 
samma mening eller samma begreppsomfång inom de olika tankestilarna. Detta 
är också en följd av den förstärkning som tankar och idéer undergår i den inre 
tankevandringen. Det som för en individ i en gemenskap är viktigt och 
betydelsefullt kan för en individ i ett främmande tankekollektiv te sig som 
betydelselöst eller ointressant eller t.o.m. obegripligt. Olika teorier och 
hypoteser kan således vara inkommensurabla inte bara för att de empiriska 
konsekvenserna inte kan mätas i en gemensam måttstock utan också för att 
begreppen i teorierna inte handlar om något gemensamt tema eller refererar helt 
eller delvis olika, varvid medlemmarna talar förbi varandra. De talar antingen 
om samma sak med användning av olika ord och begrepp eller om olika saker 
men med användning av homonyma ord utan att inse att orden har olika 
betydelse eller referens. Inget hindrar emellertid att sådana förhållanden kan 
påverkas och förändras och att tankestilarna i en framtid kan förlikas eller att 
inkommensurabiliteten genom att applicera ett jämförande betraktelsesätt kan 
upplösas och göras förståelig. Även rent logiska principer är föränderliga 
eftersom varje förändring inom tankestilen eller varje tillförande av ett nytt 
faktum berör hela tankestilens innehåll omfattande såväl dess logiska som 
kausala samband.1

Som exempel på skillnaden mellan tankestilar diskuterar Fleck hur 
begreppet �rörelse� uppfattas av filosofen Bergson, fysikern Maxwell och 
mystikern Swedenborg.2 Bergson söker det absoluta under det att Maxwell söker 
sambandet och förbindelsen med omgivningen och företräder alltså en 
                                          
1 Se ovan kapitel 1 om likheter och olikheter mellan Fleck och Quine. 
2 ET, s. 87-91. 
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relativistisk inställning. Ordet rörelse har helt olika mening inom fysiken och 
filosofin. Rörelse är för Bergson en företeelse i sig under det att en absolut 
rörelse ej existerar för Maxwell. Helt annorlunda ter sig begreppet för mystikern 
Swedenborg som ser rörelse som en symbol. Man kan alltså urskilja en 
filosofisk, en naturvetenskaplig och en mystisk tankestil som var och en har sin 
egen utvecklingshistoria, sin egen tradition och utbildning.1

Många tankestilar liknar varandra mer eller mindre genom att de behandlar 
samma företeelser från olika utgångspunkter eller omfattas av geografiskt 
närbelägna tankekollektiv med likartade yttre förhållanden under det att andra 
står långt från varandra och saknar alla beröringspunkter både i tid och rum. 
Samförstånd är vid en given tidpunkt i princip endast möjligt inom ett 
gemensamt tankekollektiv. Mellan angränsande tankekollektiv med tankestilar 
som liknar varandra utan att ha några drag eller begrepp som kan bytas ut eller 
jämföras i en gemensam måttstock eller översättas i ett gemensamt språk, dvs. är 
inkommensurabla, kan trots detta med tiden ett samförstånd uppstå eller en 
förlikning ske. Om och när ett utbyte av tankar kommer till stånd sker det 
emellertid alltid med vissa komplikationer eftersom utbytet av tankar alltid är 
förbundet med en omformning av tanken som kan få karaktären av propaganda 
för den egna tankestilen eller i extrema fall utformas som hot och tvång. Är 
tankekollektiven begreppsligt mycket avlägsna från varandra kan ett tankeutbyte 
helt omöjliggöras på grund av trögheten i tankestilarna (illusionerna harmoni) 
och en överföring av tankar kan leda till att dessa i stället för att omformas i den 
inre tankevandringen försvinner.2

Orsaken till att inkommensurabiliteten har blivit ett problem inom 
vetenskapsteorin är förutom den ändrade synen på kunskapens natur också 
insikten att socialiseringsprocessen inte bara innebär att man lär sig att se 
företeelserna på ett bestämt, stilriktigt sätt utan också på förlusten av förmågan 
att se samma fenomen från en annan synvinkel. Tillväxten av kunskapen är 
således alltid förknippad med en förlust av kunskap. Kommunikationen är i sig 
ett tankeutbyte mellan individer med användning av språket som verktyg men 
leder alltid till en mer eller mindre tydlig bearbetning och omformning av 
tankestilens innehåll. På så sätt motverkas ständigt den tendens till tröghet som 
finns i tankestilen när de aktiva och passiva komponenterna ökar i antal. I 

1 ET, s. 91: �Man muß also von einem getrennten philosophischen, naturwissenschaftlichen 
und mystischen Denkstil sprechen. Jeder von ihnen hat ein spezifische Evolutionsgeschichte 
durchgemacht und nimmt einen spezifischen Plats im geistigen Leben der Menschheit ein.� 
2 ET, s. 91: �Sind die Gruppen sehr entfernt, so kann der Gedankenaustausch ganz unmöglich 
sein, die Transformation eines Gedankens besteht dann in seiner völligen Vernichtung.� 



182

kunskapens fortlöpande omformning och stilisering ligger alltså enligt min 
mening svaret på frågan hur det är möjligt att framsteg kan ske i kunskapen utan 
att skeendet behöver anta ett diskontinuerligt förlopp. En förutsättning är att de 
ramverk under vilka vetenskapen arbetar (paradigm, tankestilar eller andra 
liknande begrepp som förväntningshorisont, mm.) inte uppfattas som slutgiltiga 
utan att de fortlöpande, och även i sina grundläggande drag, kan påverkas och 
förändras, vilket inte är möjligt om det finns en strävan efter att vetenskapen 
skall garantera absolut visshet eller ge slutlig kunskap. Kravet på absolut visshet 
sätter därför gränser för kunskapsutvecklingen. Liksom de empiriska fakta som 
framkommer under vetenskapliga undersökningar är föränderliga, är de 
grundläggande begrepp som bygger upp vetenskapen inte heller eviga och 
oföränderliga. Äldre begrepp glöms under begreppsutvecklingen bort men kan 
också bevaras för att vid ett senare tillfälle ånyo aktualiseras. Förändringar i 
form av nya observationer kan styckevis stiliseras och assimileras i tankestilen 
och leda till ändringar i denna utan att hela tankeinnehållet behöver bytas ut. 

Inkommensurabilitet är nära knuten till relativism genom att 
inkommensurabilitet alltid anses innebär en form av relativism men inte 
tvärtom.1 Ett relativistiskt tänkande leder inte automatiskt till uppkomsten av en 
inkommensurabilitet mellan teorier eller tankestilar. Flecks kunskapsteoretiska 
relativism är inte ovillkorligt förknippad med ett invariant 
inkommensurabilitetsbegrepp eftersom den i ett historiska perspektiv är upphävd 
inom epokens tankestil, dvs. den är tidsligt och rumsligt relaterad inom sin 
tankestil men inte utanför denna. Inom tankestilen är såväl sanning som fakta 
absoluta begrepp men i ett historiskt perspektiv händelser i tänkandets historia.2

Flecks relativism är därför en inskränkt form av relativism (relationism) som 
inte nödvändigtvis behöver leda till uppkomsten av inkommensurabilitet. 
Tankestilen är ett slags ramverk, som är föränderligt, men som tillfälligtvis ger 
stadga åt tankeinnehållet. Flecks åsikt att det som uppfattas som sanning är en 
händelse i tänkandets historia stöder tanken på förekomsten av en föränderlig 
eller villkorlig [kontingent] inkommensurabilitet och inte en absolut 
inkommensurabilitet. 

Enligt en av realismens tankegångar undersöker vetenskapen i sina olika 
utformningar samma saker och ting och konstruerar sina fakta från resultaten av 
undersökningarna, fakta som inte är gripna ur luften utan har en påtaglig 
                                          
1 Simmons, Incommensurability, s. 27: �incommensurability claims � entail � relativity 
claims, while relativity claims do not entail � incommensurability claims.� 
2 EE, s. 131. 
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existens genom att de är användbara även om de är föränderliga. Hur oförenliga 
eller ojämförbara olika tankestilar än är, finns, enligt Fleck, alltid en formbarhet 
hos tankestilen som i en konfrontation möjliggör en kompromiss genom att 
uppta element från motparten. Kompromissen är ofta till en början 
innehållsfattigare än de ursprungliga konkurerande tankestilarna. Förklaringen 
till denna plasticitet är tankevandringen som skapar en fortlöpande 
överindividuell omformning och modifiering av tankestilarna. En annan möjlig 
förklaring är att det skulle kunna finnas ett delat eller överlappande 
tankeinnehåll som är gemensamt för hela mänskligheten. Detta skulle kunna 
utgöras antingen av den för alla människor gemensamma �sunda förnuftets 
tankestil� eller på en annan nivå, av sociala och biologiskt betingade företeelser 
som är gemensamma för alla människor. Detta skulle, i analogi med vad som 
händer med den matematiska inkommensurabiliteten när de irrationella talen 
införlivas i talmängden, möjliggöra att olika tankestilar kan konfronteras med 
varandra och förlikas på ett annat plan än där de ursprungligen jämförs. 

Varje tankestil måste hänföras till sin tid och sin plats. Olika tankekollektiv 
med sin olika tankestilar kan emellertid existera samtidigt och på samma 
geografiska plats. Fleck anför astrologin som ett klassiskt exempel på en 
verksamhet som under sin tidsepok och inom sin tankestil uppfyllde alla krav på 
vad som då ansågs vara en rationell vetenskap.1 Fleck framhåller att det ofta är 
en omöjlighet att med utgångspunkt från dagens vetande kunna göra 
rekonstruktioner av äldre tiders vetenskapliga begrepp.2 Gamla begrepp är inte 
alltid, utan tillgång till en historisk analys, översättbara till moderna begrepp. 
Inte heller kan äldre begrepp alltid förstås eftersom innehållet har omformats så 
kraftigt att det inte längre passar in i dagens tänkande. Det kan också vara så att 
betydelsen av orden helt enkelt har glömts bort. Det är således omöjligt att från 
gamla sjukdomsbeskrivningar alltid kunna rekonstruera en modern 
sjukdomsdiagnos eller att förstå sådana kliniska begrepp som �Kochung�, 
�jumentös urin�, etc., begrepp som tidigare användes inom urologin och då 

1 ET, s. 49: �Einst gab es eine große Wissenschaft die zu beinahe allen Wissenszweigen der 
damaligen Zeit Beziehungen hatte � auf allen Gebieten erklärte sie Vergangenes, bestimmte 
Gegenwärtiges und ließ auch Zukünftiges voraussehen. Diese Wissenschaft hieß Astrologie.� 
2 EE, s. 168-176. Se t.ex. s. 176: �� ich will hier nur das Beispiel eines wissenschaftlichen 
Denkens angeben, das vom heutigen verschieden ist. Löw ist bereit durch seine besonderer, 
uns phantastisch-mystisch anmutende Stimmung, geheimnisvolle, tiefe Zusammenmhänge zu 
sehen, und die Dinge seiner Welt haben spezifische, symbolenhafte Färbung. Dies ist sein 
Denkzwang, der sich zur unmittelbaren Wahrnehmung entsprechender Gestalten steigert. 
Dabei hält er sich für einen nüchternen Forscher � da er doch nur das Gesehene beschreibt.� 
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betraktades som empiriskt underbyggda begrepp.1 Varje epok har sin tankestil 
och sin vetenskap som är rationell sedd i sitt historiska och sociala perspektiv. 
Endast genom att applicera principerna för en jämförande epistemologi finns en 
möjlighet att lösa sådana djupgående diakrona konflikter. 

4.2.1. De aktiva och passiva länkarnas betydelse för 
inkommensurabiliteten 

Centralt för förståelsen av Flecks begrepp om inkommensurabiliteten är de 
aktiva och passiva länkarnas roll i kunskapsutvecklingen vilket tidigare har 
påpekats av Simmons,2 som framhåller att nutidens människor inte känner till 
skillnaden mellan kunskapens passiva och aktiva element och att denna brist 
leder till att man är okunnig om de passiva sambanden i en främmande kunskap 
på samma sätt som man är ovetande om de aktiva elementen i sin egen kunskap.
Kunskapens uppbyggnad av aktiva och passiva samband är grundläggande för 
förståelsen av Flecks uppfattning av inkommensurabilitetens natur och en 
närmare analys av dessa är därför nödvändig. Det finns en viss analogi mellan 
uppdelningen av kunskapen i passiva och aktiva samband och den allmänna 
kunskapsteoretiska distinktionen mellan det empiriska och det teoretiska så att 
de aktiva elementen kan sägas företräda det teoretiska och de passiva det 
empiriska (faktiska) i kunskapen. Passiva samband är det som följer av de aktiva 
elementens (teorier och hypoteser) växelverkan med den föregående kunskapen 
och dess innehåll. Passiva länkar kan inte existera utan samband med aktiva 
länkar liksom det empiriska inte är tänkbart utan anknytning till det teoretiska. 
På liknande sätt som det subjektiva inte kan skiljas från det objektiva, dvs. 
faktas teoriberoende, hävdar Fleck att det konkreta (det passiva) inte kan skiljas 
från det abstrakta (det teoretiska). En distinktion mellan dessa begrepp beror 
enligt Fleck på ett högeligen primitivt sätt att tänka.3 Liksom de aktiva länkarna 
                                          
1 EE, s. 174-75. Med uttrycket �jumentöses Urin� menar Löw en urin vars utseende liknar 
urinen hos gräsätande djur (jumentum, dragdjur, latin). �Kochung�, kokning, är ett begrepp 
som är hämtat från Hippokrates och Galenus och avser en kokningsliknande 
förvandlingsprocess (pepsis) i vilken skadliga vätskor genom kroppens inneboende kraft kan 
avlägsnas. Inget av dessa begrepp liksom inte heller en lång rad andra som Löw använder och 
Fleck diskuterar har nu längre någon meningsfull betydelse. 
2 Simmons, Incommensurability, s. 96: � Modern people � are not aware of the distinction 
between passive and active elements of cognition. � Lacking knowledge of this distinction, 
most modern people tend to be unaware of the passive elements of alien knowledge, just as 
they tend to be unaware of the active elements of their own knowledge.� 
3 EE, s. 34, not 1: �Konkretes vom Abstrakten ist überhaupt nicht zu unterscheiden. Die ganze 
Einteilung beruht auf höchst primitiver Denkart.� 
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kan omformas och stiliseras genom de passiva länkarnas förmedlan måste det 
teoretiska prövas mot och anpassas till det empiriskt funna för att kunna visas 
vara användbart. 

Som tidigare har framhållits kan passiva och aktiva länkar ej uppträda 
ensamma utan de ena förutsätter de andra, varvid passiva länkar alltid förutsätter 
aktiva länkar under det att aktiva länkar ej primärt är kopplade till passiva. Varje 
passiv länk bygger således på att aktiva komponenter uppträder i kunskapen och 
sammankopplas med föregående kunskap. De passiva länkarna genereras 
spontant i tankemaskineriet under tankevandringen. Det är vidare 
kännetecknande för relationerna mellan aktiva och passiva länkar att de inte är 
fasta och givna utan föränderliga med tiden och med nya aktiva komponenters 
införande. De kan således övergå i varandra. Karaktäristiskt är också att det 
passiva innehållet i gamla tiders tankestilar ej kan uppfattas av senare 
generationer under det att det aktiva i dessa upplevs som bisarrt och 
oförklarligt.1 Senare generationer kan däremot inte se innehållet i sina egna 
aktiva länkar annat än som rationellt betingat under det att innehållet i de egna 
passiva länkarna upplevs förutsättningslöst och lika omedvetet som andningen. 
En förståelse av äldre tankestilar eller samtida men olika tankestilar är därför 
inte möjlig utan att dessa relationer nystas upp och görs begripliga, vilket är den 
jämförande epistemologins uppgift. Fleck anför många exempel på hur 
innehållet i dagens passiva länkar förblandas med innehållet i äldre tiders 
passiva länkar. Tydliga exempel på en sådan oförmåga att känna igen och 
identifiera �det passiva� kan hämtas från en jämförelse mellan gamla tiders 
anatomiska illustrationer med illustrationer i moderna anatomiska atlas.2

Exempelvis avbildades i äldre tider bröstkorgens 12 par revben som en korg 
med ett obestämt antal �band� som symbol för �revbening�, eller den grå 
hjärnbarkens system av vindlingar som ett diffust mönster, eller ögonglobens 
struktur som en skivad lök. Samma sätt att tänka återspeglas i vår tids 
beteckning �aortaknopp� för delar av den stora kroppspulsåderns avbildning i en 
röntgenfilm. Andra exempel kan hämtas ur Flecks genomgång av urologen 
Löws medicinska arbeten och de begrepp som på den tiden användes, eller som 
ännu äldre exempel ur Paracelsus signaturlära. I detta sammanhang kan inte 

1 EE., s. 34: �Alle fremden Systeme waren für sie widersprechend, unbeweisen, nicht 
anwendbar, phantastisch oder mystisch.� 
2 Ibid., s. 168: �Um einen uns fremden Denkstil mit dem heutigen wissenschaftlichen zu 
vergleichen, sind ärztliche Schriften, besonders anatomische und physiologische, sehr 
geeignet.�
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heller uridéernas heuristiska betydelse för begreppsutvecklingen förbigås. Alla 
dessa synpunkter är viktiga ingredienser i den jämförande epistemologin. 

De förändringar som tankestilen genomgår vid den intra- och interkollektiva 
tankevandringen måste således analyseras som förändringar i relationerna 
mellan kunskapens passiva och aktiva komponenter. Fleck påpekar att 
tankestilar förlägger det oföränderliga, det som Fleck kallar Fixum, dvs. det som 
vi har säker kunskap om, till de områden i andra tankestilar som är oklara och 
vice versa. Eftersom det passiva i tankestilen uppfattas av oss som det verkliga, 
är verkligheten en annan för andra tankekollektiv genom att det passiva i andra 
tankestilar är strukturerat på ett annat sätt. Av samma orsak kan vi inte se det 
passiva i främmande tankestilar utan bara det aktiva som då ter sig overkligt och 
fantasifullt. Samtidigt uppfattar vi det passiva i vår egen tankestil som 
självklarheter som inte behöver förklaras. 

Passiva länkar kan övergå i aktiva.1 Detta är en del av det som sker vid en 
förändring av tankestilen och kan bara uppfattas och förstås i en jämförande 
kunskapsteoretisk undersökning. På samma sätt kan det teoretiska bli verklighet 
och skapa nya teorier. Alla tankar och begrepp har passiva och aktiva 
komponenter. Varje begrepp kan således sägas ha två aspekter, en aktiv som är 
sociohistoriskt betingad och en passiv som är betingad av men som också styr 
begreppets användbarhet. En absolut distinktion mellan passiva och aktiva 
komponenterna är inte möjlig och det finns därför ingen absolut verklighet som 
avspeglas enbart i de passiva länkarna. De passiva länkarna är det som passivt 
följer av de aktiva länkarnas aktivitet. Passiva länkar kan emellertid inom en 
tankestil upplevas som absoluta och härigenom bidraga till uppkomsten av en 
inkommensurabilitet mellan olika tankestilar som skulle kunna karaktäriseras 
som en empiriskt eller sakligt betingad inkommensurabilitet. De aktiva 
komponenterna, som är individernas och kollektivets bidrag till tankestilen, dvs. 
hypoteser och teorier, formas och stiliseras i den inre tankevandringen, dels i 
kontakten mellan individernas tankar i kollektivet (samtal, meddelanden, mm.), 
dels genom inverkan av de passiva länkarna (försöksresultat eller erfarenheter) 
som manifesteras som motståndssignaler inom tankestilen. När dessa ökar i 
antal når processen till slut en vändpunkt där resultatet direkt kan uppfattas som 
en form eller gestalt, dvs. som ett faktum eller ett nytt begrepp. Kunskapens 
passiva element leder på så sätt fram till ett utformat gestaltseende. Detta 
upplevs av medlemmarna i tankekollektivet eller uppfattas av utomstående som 
                                          
1 EE, s. 125: �Auch der Tatsachenbestand ändert sich, d.h. was früher zu den passiven 
Elementen eines Wissens gezählt wurde, kann später unter die aktiven kommen.� 
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ett omedelbart inträdande fenomen men är i själva verket en tröskeleffekt i ett 
mer långsamt skeende i form av en förvandlings- (stiliserings eller utsållnings) 
process som slutar med att ett nytt sätt att tänka bryter fram i tankekollektivet.1

Fleck beskriver processen symboliskt som ett försök att pejla in en melodi i ett 
omgivande brus av toner med hjälp av ett sökinstrument som vrids i olika 
riktningar tills en tydlig melodi kan urskiljas i det omgivande bruset och hur så 
småningom alla medhjälpare kan uppfatta samma signal genom att lära sig att 
pejla in den.2

I en främmande tankestil ter sig de aktiva länkarna för oss som fantasifulla 
och godtyckliga och de passiva som dolda, omedvetna och oförklarliga. I en 
annan tankestil tänker och ser varje människa andra saker än vi. Frågan kan då 
tänkas uppkomma hur man i en främmande tankestil skulle uppfatta det som för 
oss är riktiga, vetenskapligt visade fakta, t.ex. olika konstanter i fysiken, osv. 
Skulle dessa i en främmande tankestil omedelbart accepteras som riktiga eller 
skulle de betraktas som fantastiska, godtyckliga symboler på samma sätt som vi 
betraktar deras symboler?3 Vi kan således inte urskilja de passiva länkarna i en 
främmande tankestil till skillnad från förhållandena i vår egen tankestil där de 
för oss ter sig som självklara, välkända fakta, lika omedvetna som andningen, 
under det att de aktiva ter sig som rationella och ändamålsenliga. Fleck uttrycker 
detta så att den ena tankestilen förlägger det okända, det obestämda, till det som 
för den andra tankestilen är det kända, det bestämda.4 Om en förväxling mellan 
eller sammanblandning av olika tankestilars passiva länkar sker, t.ex. så att den 
främmande tankestilens passiva länkar omedvetet likställs med den egna 

1 Den naiva form av gestaltseende som genom Hansons beskrivning i Patterns of discovery 
har accepterats bl.a. av Kuhn som ett naturligt faktum som inte kan betvivlas, har enligt min 
mening, inget direkt samband med det som Fleck beskriver som ett gestaltseende. Flecks 
gestaltseende är en tröskeleffekt som är socialt och kognitivt betingad och inte ett av 
tänkandet oberoende psykologiskt fenomen. För att nå fram till ett gestaltseende krävs 
omfattande förberedande upplevelser i form av utbildning, träning och inskolning men också 
av ett aktivt sökande bland ibland felaktiga teorier och ett utsållande av misstag. 
2 EE, s. 113: �� daß Wassermann aus diesen verworrenen Tönen jene Melodie heraushörte, 
die in seinem Innern summte, für Unbeteiligte aber unhörbar war. Er und seine Mitarbeiter 
horchten und drehten an ihren Apparaten so lange, bis diese selektiv wurden und die Melodie 
auch den Unbeteiligten (Unvoreingenommenen) vernehmbar wurde.� 
3 EE, s. 166: �Es drängt sich die Frage auf: wie wäre es, wenn wir unsere Symbole, z.B. das 
Potential, physikalische Konstanten, die Gene der Erbforschung den Denkern des Mittelalters 
vorlegen könnten? Ist anzunehmen sie ließen sich, entzückt von deren �Richtigkeit� sofort 
belehren? Oder sie fänden umgekehrt unsere Symbolik ebenso phantastisch, gekünstelt, 
willkürlich erdacht, wie wir die ihre?� 
4 EE, s. 69: �Charakteristisch, wie beide Parteien das Fixum in das ihnen fremde Bereich 
verlegen.�
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tankestilens passiva länkar, blir det omöjligt att förstå en främmande tankestil 
eftersom de �naturliga tolkningarna�, dvs. de tolkningar som är passivt 
betingade i de två tankestilarna respektive, kan vara olika eller t.o.m. 
kontroversiella. En omedveten förväxling eller sammanblandning av passiva 
länkar skulle på så sätt kunna vara en källa till inkommensurabilitet. För att 
kunna studera och förstå andra tankestilar är det därför nödvändigt dels att 
kunna skilja aktiva och passiva länkar från varandra, dels att försöka identifiera 
den främmande tankestilens passiva länkar, en förmåga som är en förutsättning 
för en framgångsrik jämförande epistemologi.1 Kan man inte se skillnaden 
mellan �passivitet� och �aktivitet�2 i den egna tankestilen jämfört med den 
främmande tankestilen blir följden en �inbillningarnas epistemologi� och 
resultatet av en jämförelse kan då tolkas som en inkommensurabilitet. 

Vad som är passivt och vad som är aktivt beror således på tankestilens 
egenskaper och förändras med dessa.3 Fleck anför som exempel på detta hur i 
förhållandet mellan begreppet syfilis och begreppet Wassermanns reaktion, 
syfilis för oss är det mest aktivt konstruerade begreppet och 
Wassermannreaktionen det mindre aktivt konstruerade, under det att 
förhållandet mellan de två begreppen är passivt givet. För en individ som 
betraktar syfilis som ett straff för syndig lusta är �syfilis� däremot en passiv 
(objektiv) verklighet och Wassermannreaktionen en aktiv (subjektiv) 
konstruktion som inte har något omedelbart samband med syfilis eftersom andra 
sjukdomar som t.ex. gonorré då också räknades som syfilis. Skulle han betrakta 
syfilis som vi nu ser sjukdomen (som en enhetligt definierad sjukdom) skulle för 
honom, i konsekvensens namn, dess relation till Wassermannreaktionen vara 
oklar, eftersom det laboratoriemässiga resultatet av reaktionen är beroende av 
sjukdomens stadium vilket inte går ihop med kravet på en enhetligt definierad 
sjukdom och syfilissjukdomen därför bättre kunde förklaras med en moralisk 
analys än med laboratoriemässiga blodanalyser.4

                                          
1 EE, s. 133: �Erst vergleichende erkenntnistheoretische Untersuchung oder ein einfacher 
Vergleich nach eintretender Veränderung des Denkstils, erlauben die zwangsläufigen 
Koppelungen einer wissenschaftlichen Behandlung zugänglich zu machen.� 
2 Begreppen �passivitet� och �aktivitet� i detta sammanhang har jag lånat från Simmons, 
Incommensurability.
3 EE, s. 133, not 5: �¹ wie die aktiven und passiven Anteile eines Wissens ihre Rolle vielfach 
untereinander wechseln und daß es von den Eigenschaften eines Denkstiles abhängt, was 
aktiv und was passiv zur Erkenntnistätigkeit sich einstellt.� 
4 EE, s. 133, not 5: � � weil die Lustseuche besser durch moralische Gewissensanalyse als 
durch laboratoriumsmäßige Blutanalyse feststellbar ist.� 
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Ingen tankestil kan enligt Fleck tänkas bestå av enbart passiva eller enbart 
aktiva länkar. Under kunskapsutvecklingens gång ökar antalet passiva länkar i 
takt med de aktiva, vilket betyder att tankestilen blir allt innehållsrikare. 
Sannolikt ökar de passiva mer än de aktiva, ett faktum som kan sägas 
karaktärisera den moderna vetenskapens slogan för framsteg: �Maximum av 
erfarenhet och minimum av godtycklighet� (min översättning).1 Detta leder 
emellertid till en ökad tröghet, en illusionernas harmoni, som i sin tur kan alstra 
improduktivitet eller leda till att de aktiva länkarna till slut inte kan skiljas från 
de passiva och att de därför allt mer framträder som självklarheter, som inte 
behöver någon förklaring, ett tillstånd som karakteriserar inte bara den moderna 
vetenskapen utan också kännetecknade äldre tiders vetenskap. Om processen 
fortskrider på detta sätt och olika tiders �naturliga tolkningar� inte kan avslöjas, 
frammanas den traditionella kunskapsteorin som betonar den egna tankestilens 
överlägsenhet över andra tankestilar och gör den till en måttstock för 
bedömningen av främmande tankestilar. För att komma ifrån detta måste man 
lära sig se fördelningen av passiva och aktiva komponenter i den egna 
tankestilen liksom i främmande tankestilar, dvs. man måste betrakta och 
undersöka tankestilar med hjälp av en jämförande epistemologi. Först efter en 
jämförande undersökning av en tankestil före och efter dess omvandling kan 
man se hur de passiva kopplingarna i ett begrepp har förändrats. 

Om Flecks tankegångar skulle tillämpas på något av de av Kuhn använda 
exemplen på vetenskapliga revolutioner, t.ex. flogistonteorins2 övergivande till 
förmån för teorin om förbränning som en form av oxidation, skulle 
argumenteringen kunna vara följande. Flogistonteorins passiva komponenter 
utgjordes av uppfattningen att alla ämnen som kunde brinna innehöll ett 
hypotetiskt flyktigt ämne, flogiston, som avgick vid förbränning och att det bara 
fanns en luftart, �vanlig luft�, med bestämda viktsförhållande mellan dess då två 
kända gasformade komponenter; de aktiva komponenterna var upphettning 
(rostning) av metalloxider (t.ex. blykalk eller �minium�) som därvid 
�föraskades� och ökade i vikt genom att uppta flogiston från luften, eller att kol, 

1 EE, s. 124: �größter Denkzwang bei kleinster Denkwillkürlichkeit.�
2 Se J. J. Bernal, Vetenskapens historia, s. 271 och Nationalencyklopedin. Flogistonteorin 
(eller teorin om ett eldämne) var teorin om ett hypotetiskt, flyktigt ämne, flogiston, som alla 
brännbara ämnen innehöll och som bortgick vid förbränning. De kroppar som innehöll 
mycket flogiston, t.ex. kol, brann lätt, andra som inte ville brinna, var berövade eller saknade 
flogiston. Vissa kroppar ökade i vikt när de förlorade flogiston vilket ansågs bero på att 
flogiston hade negativ vikt [var underkastad levitation i stället för gravitation som andra 
ämnen] eller att flogiston tillfördes från luften. 
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som med lätthet brann (överskott av flogiston), vid förbränning i närvaro av 
järnmalm, avgav flogiston som togs upp av järnmalmen varvid metalliskt järn 
bildades. Vid rostning, t.ex. när kvicksilversulfid (cinnober)1 upphettas, befrias 
cinnobern från flogiston som tillförs luften och kvicksilver återvinns. �Vanlig 
luft� var den passiva länken i förhållande till rostningen, som i sig var en passiv 
process, och som innehöll de aktiva komponenterna, dvs. rostningen av malmen 
(den �föraskade� metallen). Flogiston var antingen inte någon substans alls och 
saknade massa eller tilldelades, i en hjälphypotes, �negativ vikt� eller �lätthet� 
för att anpassas till viktkriteriet (materiens konstans) för de kemiska elementen 
som var en annan passiv länk. Alla metaller och grundämnen var sammansatta 
och innehöll flogiston, och deras oxider (resp. sulfider) var alla enkla ämnen 
som saknade flogiston. 

När vikten av alla ämnen som ingick i de olika kemiska processerna blev 
betydelsefull att undersöka och �vanlig luft� fick en annan betydelse än tidigare, 
kunde begreppet flogiston sållas bort som oanvändbart (det kunde t.ex. ej vägas) 
och rostningen betraktas som reduktion, dvs. uppvärmning av oxiden gav som 
resultat ett ämne som avgavs till luften som härigenom blev lättare att andas, s.k. 
�ren luft�, under det att metallen återvanns som en i modern mening ren metall 
(element eller grundämne). Flogiston, som från början var ett element i 
flogistonteorin, blev i den nya teorin inget element alls och ersattes av syre, som 
blev den nya passiva länken i teorin för förbränning. 

Skeendet innehåller alla de från Flecks kunskapsteori kända beståndsdelarna 
som tidigare diskuterats i samband med kunskapsutvecklingen, alltså en 
meningsändring (flogiston tilldelas massa och blir syrgas och �vanlig luft� 
ändrar sin av traditionen fastställda sammansättning); en utsållningsprocess
(flogiston, som saknar massa, ersätts av det nyupptäckta grundämnet syre som 
har massa); och en upptäckt, (ett nytt kemiskt element, syre). När flogiston, som 
är ett hypotetiskt begrepp och inte en substans och som inte har några mätbara 
egenskaper, ersattes av syre som är en gas med mätbara egenskaper, ändrades 
också beteckningen för skeendet till oxidation (syre upptas i stället för att 
flogiston avges), respektive reduktion (syre avges i stället för att flogiston 
upptas). Flogiston är inte oxygen och oxygen är inte flogiston, men begreppen 
har fått ändrade betydelser när flogistonteorin ersattes med teorin om oxidation 
som förbränning. Övergången anses vara ett paradigmskifte, den kemiska 
                                          
1 Flogistonteorin härstammar från araberna som ansåg att det brännbara ämne som fanns i alla 
ämnen var svavel. Ämnet kallades av Stahl för flogiston (eldämne). Flogistonteorin blev som 
sådan inte allmänt erkänd förrän i mitten av 1700-talet. 
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revolutionen, betingat av att begreppet massa fick en central plats i kemin. 
Flogistonteorins övergivande var emellertid ingen vetenskaplig revolution i 
Kuhns mening eftersom den bara visade att hypotesen flogiston var onödig och 
att metallen förenas med gasen syre. Såväl Schéele som Priestley höll hela sitt 
liv fast vid flogistonteorin trots Lavoisiers insatser att göra teorin om eldämnet 
onödig. Världen vi lever i är densamma men kan tolkas på olika sätt. 

Tankar liksom teorier förändras i den inre och yttre tankevandringen. Detta 
komplicerar undersökningen av inkommensurabilitetens betydelse, t.ex. för valet 
mellan konkurrerande tankestilar. Fördelningen mellan aktiva och passiva 
komponenter i begrepp och teorier kan vara olika i olika tankestilar och även om 
det finns områden som är gemensamma för två rivaliserande tankestilar är det 
inte säkert att fördelningen av aktiva och passiva komponenter är densamma i de 
överlappande begreppen, om sådana finns. Alltför mycket passiva samband 
bidrar till tankestilens tröghet under det att de aktiva stimulerar till nya tankar. I 
överlappande områden kan därför gemensamma begrepp från olika tankestilar 
innehålla olika mängd av passiva och aktiva samband och därmed uppvisa olika 
relationer sinsemellan. Om de passiva sambanden överväger kan en jämförelse 
försvåras eller till och med förhindras, t.ex. genom att de �naturliga 
tolkningarna� i de olika tankestilarna inte kan avslöjas, under det att ett 
överskott av aktiva länkar kan underlätta kontakten och möjliggöra en 
jämförelse. På så sätt kan såväl uppkomsten som upplösningen av en förment 
inkommensurabilitet förklaras av förändringar i relationen mellan aktiva och 
passiva länkar i olika tankestilars begrepp, teorier och metodregler och deras 
referenter (implikationer). 

Tankestilens slutenhet, som beror på den allt mer tätnande �illusionernas 
harmoni�, modifieras hela tiden av tankemaskineriet, dvs. den sammanlagda 
effekten av den inre och yttre tankevandringen, som leder till såväl en 
förstärkning som en omvandling av tankestilen. Genom att applicera en 
jämförande epistemologi på kunskapsutvecklingen kan man, enligt Fleck, 
undersöka bl.a. hur kunskapen initialt har uppkommit. Tankegången är att 
processen är den samma som när ett faktum uppkommer. I processen spelar 
uridéer en viktig roll. Dessa ter sig för oss som kvarlevor, ibland oförklarliga, 
från tidigare tänkande som har spelat ut sin ursprungliga roll som aktiva länkar. 
En gång i tiden har dessa emellertid haft en helt annan roll, kanske från början 
som tillfälliga (aktiva) iakttagelser och erfarenheter som sedan omformats i den 
tidens tänkande till ledande (passiva) principer för en ålderdomlig vetenskap för 
att så småningom berövas de flesta av sina attribut och finnas kvar som en uridé 
eller, vilket sannolikt är det vanligaste, förkastas och helt glömmas bort. 
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Kvarvarande uridéer kan tjäna som heuristiska instrument för nya aktiva länkar 
eller aktualiseras i nya former och leda till att en tidigare inkommensurabilitet 
försvinner. De måste därför betraktas som värdefulla historiska kvarlevor i stil 
med andra historiska lämningar och som bevis på förekomsten av ett forntida 
tänkande men också som tecken på att kunskapen inte är en stillastående process 
utan alltid under utveckling. I ett sådant betraktelsesätt är det också lätt att tänka 
sig att under historiens gång olika tankestilar uppkommer helt isolerade från 
varandra och utan att ha något gemensamt innehåll, varken erfarenhetsmässigt, 
språkligt eller begreppsmässigt. Fleck påpekar att en kommunikation mellan 
sådana oförenliga (inkompatibla) tankestilar kan vara helt omöjlig. Det finns 
emellertid ofta ett gemensamt område för många eller de flesta tankestilar, 
nämligen det sunda förnuftet, som skulle kunna vara den gemensamma implicita 
länken mellan olika främmande tankestilar och som skulle kunna tjäna som en 
användbar måttstock, om än omedveten, och förhindra att antingen en 
inkommensurabilitet eller en total oförenlighet uppkommer. Fleck förnekar 
emellertid, i opposition mot sin tids kunskapssociologer, bl.a. Jerusalem,1 att det 
finns en för hela mänskligheten gemensam bas för tänkandet som skulle kunna 
innehålla en sådan övergripande måttstock. Sunda förnuftets tankestil är liksom 
andra tankestilar föränderlig och kan därför enligt Fleck inte tjänstgöra som en 
under alla tider giltig måttstock. Om så vore fallet skulle det ändå i slutändan 
finnas något oföränderligt, ett Fixum, något som Fleck förnekar. Han förnekar 
också att alla språk alltid kan översättas till varandra åtminstone när det gäller en 
direkt en-till-en översättning av orden. Det kan därför inte heller finnas någon 
underliggande gemensam språklig eller grammatisk struktur som betingar 
språkutvecklingen. Att det inte är en omöjlighet att lära sig ett främmande språk 
är en truism men stöder inte tanken på att en en-till-en översättning alltid är 
möjlig. Det finns å andra sidan ingen tabula rasa utan alltid ett föregående 
kunskapsinnehåll där uridéer kan identifieras och vars ursprungliga utformning 
måste sökas med hjälp av en evolutionär insats. 

4.3. KUHN OM INKOMMENSURABILITET

Sedan Kuhn 1962 införde termen inkommensurabilitet i vetenskapsteorin 
har hans beskrivning av dess innehåll undergått flera förändringar.2 Den 
ursprungliga betydelsen omfattade förutom metodologiska och semantiska 
skillnader också observationsskillnader liksom mer djupgående ontologiska 
                                          
1 EE, s. 66-68, särskilt not 41, s. 68. 
2 Sankey, �Kuhn´s Changing Concept of Incommensurability�, s. 759. 
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skillnader. Han begränsade senare inkommensurabiliteten till att enbart omfatta 
semantiska skillnader för att till slut utforma den som en �lokal form av 
inkommensurabilitet� baserad på ontologiska och taxonomiska skillnader mellan 
begreppen.1 Tidvis har Kuhn betraktat inkommensurabiliteten som en ren 
oöversättlighet mellan olika språk eller som ett uttryck för den av Quine 
präglade tesen om översättningens obestämdhet.2 Senare har Kuhn infört idén 
om �lexikala strukturer� som relationer mellan begreppen i ett givet system, 
eller �lexikon,� och att vetenskapliga språk med olika strukturer är oöversättbara 
till varandra och därför inkommensurabla.3

Kuhn anför ursprungligen tre olika sätt på vilka paradigm kan vara 
�inkommensurabla�, nämligen: 1) genom skillnader i metodval och 
problemområden (skillnader på paradigmnivå), 2) genom betydelseförändringar
av begrepp (skillnader på semantisk nivå) och 3) genom att företrädare för olika 
paradigm lever i skilda världar (skillnader på ontologisk nivå).4

Inkommensurabilitet i Kuhns bemärkelse omfattar således komplexa relationer 
mellan paradigm bestående av metodologiska variationer (dvs. variationer i 
metodregler och normer för problemlösningar), begreppsmässiga och språkliga 
skillnader men också av mer djupgående ontologiska skillnader såsom olika 
världsuppfattningar.

Metodologisk inkommensurabilitet berör frågan om den vetenskapliga 
rationalitetens relativisering och innebär att rivaliserande paradigm riktar sig 
mot samma problemområden men använder sig av olika regler för 
standardiserade lösningar av problemen. Denna form av inkommensurabilitet 
hänger nära samman med frågan om möjligheten av rationella teorival och en 
relativism uppkommen genom variationer i regler och normer för 
problemlösningar. Paradigm skapar metodregler och när ett paradigm förändras 
sker samtidigt en förändring av kriterier för lösning av problemen. Eftersom det 
enligt Kuhn inte finns några extra-paradigmatiska normer som tillåter en 
jämförelse kan ett teorival bara avgöras internt inom den aktuella gemenskapen,5

dvs. i �the scientific community.� Cirkulariteten i tankegången, dvs. anspråken 

1 Ibid., s. 770. 
2 Quine, Strävan efter sanning, s. 58-59. 
3 Hoyningen-Huene, Reconstructing Scientific Revilutions, s. 218: �Incommensurability thus 
occurs only when the structure of the world, as mediated by the structure of the lexicon, is 
different from what it was before.� Se också Boo Höglund, Vetenskapens verklighet, s. 41-45. 
4 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 148-150. 
5 Ibid., s. 94: �� in paradigm choice � there is no standards higher than the assent of the 
relevant community.� 
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på metodologins paradigmberoende och förnekandet av extraparadigmatiska 
normer förklarar Kuhns relativism och utgör grunden för såväl Poppers 
anklagelse att Kuhn felaktigt försvarar �myten om ramen�, dvs. rationella val 
blir omöjliga om det inte finns ett gemensamt ramverk som tillhandahåller en 
rationalitetsnorm,1 som Lakatos anklagelse att vetenskapliga revolutioner är ett 
�uttryck för mobbpsykologi�, dvs. varje paradigm har sina normer som är 
interna för paradigmet. Senare har Kuhn modifierat sin ståndpunkt och förklarat 
att det finns allmänna och användbara metodologiska kriterier som fungerar mer 
som värderingar än som regler, t.ex. exakthet, konsistens, enkelhet, etc., som 
kan användas för ett teorival. 

Vid en genomgång av de exempel som Fleck anför kan huvuddragen i 
Kuhns indelning återfinnas. Inkommensurabilitet genom skillnader i 
metodologiska regler och standardiserade lösningar exemplifieras av Fleck 
liksom av Kuhn med beskrivningen av hur små avvikelser från vedertagna regler 
kan leda till omfattande förändringar eller t.o.m. till byte av tankestil eller 
paradigm. Kuhn beskriver hur användningen av standardtestet för �the goodness 
of air� präglade de förväntningar som det rådande flogistonparadigmet ställde.2

På samma sätt beskriver Fleck hur en liten förändring i en standardiserad 
procedur för odlande av bakteriekulturer (undersökning av även mer än 
dygnsgamla kulturer) ledde till sådana resultat att ett byte av tankestil blev 
följden.3 Förändringar i metodologiska normer kan, även om de förefaller små 
och betydelselösa vid första påseende, således leda till paradigmbyte eller 
djupgående förändringar i tankestil. En vetenskaplig revolution orsakad av en 
                                          
1 Popper, �Normal Science and its dangers�, i Lakatos och Musgrave, Criticism and the 
Growth of Knowledge, s. 56: �I have dubbed this Thesis [the thesis of relativism] The myth of 
the Framework, och ibid. s. 57: �Thus in science, � a critical comparison of the competing 
theories, of the competing frameworks [min kursivering], is always possible. And the denial 
of this possibility is a mistake [min kursivering].� Poppers inställning till �Myten om Ramen� 
är att vi alltid är fångar i ett intellektuellt ramverk (�in a Pickwickian sense�) och att vi alltid 
kan bryta oss loss. �The central point is that a critical discussion and a comparison of the 
various frameworks is always possible. It is just a dogma � that the different frameworks are 
like mutually untranslatable languages.� 
2 Kuhn, Scientific Revoutions., s. 59-60: �� commitment to the original test procedure [the 
standard test for �the goodness of air�] � a procedure sanctioned by much previous experience 
� had been simultaneously a commitment to the non-existence of gases that could behave as 
gases did.� 
3 EE, s. 123: �die Verfasser gebrauchten die klassische Methode mit nur einer Modifikation: 
die Kulturen wurden sowohl nach 24 Stunden als auch nach einigen Tagen untersucht � So 
war der Bann der Harmonie der Täuschungen gebrochen und viele Entdeckungen wurden erst 
möglich.�
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inkommensurabilitet leder inte till en förändring av världen som Kuhn hävdar 
utan enbart, enligt Flecks mening, till att världen betraktas på ett annat sätt, 
vilket har sin förklaring i att en historiskt och socialt betingad förändring har 
skett i tankestilens sätt att behandla begreppsförändringen, dvs. 
inkommensurabiliteten är, enligt Flecks sätt att se, ett kontingent tillstånd och 
inte invariant. I ett paradigm är metodologiska förändringar i princip ej möjliga 
annat än som ett misstag med eventuella revolutioner som följd. I tankestilen ger 
metodologiska förändringar däremot upphov till betydelseförändringar i 
begreppen som i sin tur leder till meningsförändringar i tankestilen utan att anta 
karaktären av Kuhnska vetenskapliga revolutioner. Problemet med 
inkommensurabiliteten uppkommer först när av olika skäl konkurrerande 
paradigm eller tankestilar uppträder och ett val måste göras mellan dem eller då 
en historisk förklarande jämförelse är en målsättning. 

Inkompatibilitet och inkomparabilitet är olika begrepp som inte kan ersätta 
varandra eftersom inkompatibilitet varken innebär jämförbarhet eller 
ojämförbarhet och inkomparabilitet är ojämförbarhet. Inkompatibilitet och 
inkommensurabilitet kan inte heller ersätta varandra men inkommensurabilitet 
skulle kunna betraktas som en form av inkompatibilitet där, trots att det finns en 
viss avgränsad form av överlappning på ett plan, det finns en sakligt eller 
språkligt betingad oförenlighet på ett annat plan. Begreppen måste således enligt 
min mening användas med stor försiktighet och endast för väl definierade 
områden. Att de trots detta kan användas beror på den stora mängden av 
sinsemellan olikartade fenomen som ligger till grund för vår begreppsbildning, 
våra teorier och hypoteser, dvs. den stora underbestämningen av företeelserna i 
sinnevärlden som gör det svårt att dra klara gränser mellan begreppen. Detta kan 
å andra sidan också vara ett tecken på att inkommensurabilitet egentligen inte är 
ett användbart begrepp eller att det helt enkelt är en fiktion. 

Enligt Kuhn uppkommer förutsättningarna för en inkommensurabilitet under 
perioden av extraordinär vetenskap då det tidigare paradigmet har upplösts 
genom att individuella forskare applicerar de symboliska generaliseringarna på 
ett nytt icke-paradigmstyrt sätt varvid inte bara olika metodologiska normer och 
regler utan också begreppens innehåll eller mening förändras. Förändringen kan 
även ske på annat sätt genom att den taxonomiska bas som ligger till grund för 
begreppsbildningen omarbetas, dvs. begreppens referenter, ändras. Eftersom 
paradigm är normativa och inte deskriptiva företeelser och inte kan förändras 
återstår för Kuhn i detta läge endast ett paradigmbyte och en omvälvande 
vetenskaplig revolution som förklaring till vetenskapliga framsteg. Kuhn har 
emellertid inlämnat en Brasklapp när han i diskussionen om paradigmens 
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prioritet hävdar att det finns �shared paradigms�, dvs. olika paradigm kan dela 
gemensamma värderingar på ett högre plan som medger en överlappning av 
övergripande begrepp på ett annat plan än där inkommensurabiliteten 
manifesteras.1

Kuhns påstående att forskaren efter ett paradigmskifte inte bara ser och 
upplever världen på ett nytt sätt utan också �lever i en annorlunda värld�2 kan 
synas vara liktydigt med Flecks uppfattning att varje upptäckt kan ses som �en 
nyskapelse av kollektivets hela värld�,3 ett påstående som överensstämmer med 
Flecks uppfattningen att det inte finns en värld som är oberoende av människan 
och hennes upplevelser av denna. Kuhn är i detta avseende, liksom Fleck, 
ambivalent då han i ett annat sammanhang påstår att forskarna efter en 
vetenskaplig revolution upplever världen på ett nytt sätt, dvs. ser samma ting 
som tidigare men nu i ett nytt ljus.4 Kuhn föreslår helt enkelt att båda typerna av 
förändringar kan finnas, dvs. både att världen efter en vetenskaplig revolution, 
har förändrats och att den upplevs av forskaren på ett nytt sätt.5 Det finns således 
en viss överensstämmelse mellan Kuhns och Flecks uppfattningar om vad som 
sker vid ett gestaltskifte, om det nu inträffar som en vetenskaplig revolution 
enligt Kuhn eller som ett gestaltskifte vid vändpunkten i begreppsutvecklingen 
och faktabildningen enligt Fleck. 

I Flecks tankevärld kan olika tankestilar jämföras även om de är mycket 
eller till och med helt olika. Detta beror inte på att Fleck accepterar förekomsten 
av en allt övergripande referensram utan på att det intrakollektiva tankeutbytet 
kontinuerligt medför förändringar och omvandlingar av tankestilarna så att de 
närmar sig varandra trots att de från början kan vara så främmande för varandra 
att de är helt oförenliga (inkompatibla). De övergripande standardiserade 
reglerna och normerna och de basala grundvalarna för vetenskapen återfinns i 
tankestilen som en inre referens baserad på de passiva komponenternas samspel 
med de aktiva, alltså en intern relativism. Inkommensurabiliteten i Flecks teori 
är liksom i Kuhns teori inte logiskt utan psykologiskt och socialt betingad. 
                                          
1 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 42: �Normal science is a highly determined activity, but it 
need not be entirely determined by rules � I introduced shared paradigms � as the source of 
coherence for normal research traditions.� 
2 Ibid., s. 117: �� astronomers lived in a different world.� 
3 EE, s. 135: �Jede Entdeckung ist � eigentlich eine Neuschöpfung der ganzen Welt eines 
Denkkollektives.�
4 Kuhn, Scientific Revolutions,, s. 150: �Both are looking at the world, and what they look at 
has not changed�. But in some areas they see different things� � �practising in different 
worlds � scientists see different things.� 
5 Ibid., s. 130: �I now suggest � that both these sorts of changes occur.� 
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Skillnaden betingas av att upphovet till inkommensurabiliteten, dvs. 
meningsvariansen, i Flecks teori är en del i det intrakollektiva tankeutbytets 
omvandling av tankestilen och den yttre tankevandringens förmedling av tankar 
mellan olika tankekollektiv som tillsammans betingar kunskapsutvecklingen. I 
Kuhns teori är detta omöjliggjort genom att företeelserna i ett paradigm är 
strängt knutna till ämnesmatriser och urtyper som inte tillåts förändras och till 
regler som begränsar och avgränsar problemlösningarna. 

Det är svårt att i Kuhns kunskapsteori, som inte skiljer mellan det passiva 
och det aktiva och inte anlägger ett jämförande synsätt, förklara hur kunskapen 
överhuvudtaget kan uppvisa rationellt betingade framsteg eller om den 
vetenskapliga revolutionen bara innebär att gammal kunskap ersätts med ny, 
annorlunda kunskap. Under perioder av normalvetenskap sker enbart en form av 
pussellösning av problemen inom paradigmets givna ramar men några nya 
upptäckter som går utanför dess ramar kan inte göras. Under den extraordinära 
vetenskapen öppnas däremot fältet för nya idéer och när en av dessa har visat sig 
vara överlägsen eller ter sig mer trovärdig för forskarna sker ett plötsligt 
paradigmskifte som emellertid inte innebär någon garanti för att den nya 
kunskapen utgör ett framsteg och inte heller i vilken riktning genombrottet sker. 
Den drivande kraften är oklar men måste förklaras av att de anomalier som alltid 
anhopas och utvecklas under normalvetenskapen till slut måste accepteras eller 
förkastas. I annat fall skulle processen behöva börja om från början i ett allmänt 
kaos där äldre kunskapsformer inte skulle kunna utnyttjas. Någon inbyggd 
autonom drivkraft förutom uppkomsten av anomalier och andra avvikelser från 
paradigmet finns inte i Kuhns kunskapsteori utan teorivalet sker genom 
övertalning eller efter vilken teori som ter sig mest trovärdig och lovande för 
forskaren. Valet utmynnar därefter i en visuell gestaltförändring i enlighet med 
gestaltpsykologiska lagar. Även om en framgångsrik normalvetenskaplig 
forskning genom artikulering och utvidgning av paradigmet kan sägas föra 
utvecklingen framåt, kan den genom sin bevarande karaktär också bli ett hinder 
för en fortsatt utveckling. Mognadsprocessen, dvs. etablerandet av en ny 
paradigmstyrd normalvetenskap, innebär således såväl risk för stagnation som 
möjligheter för en oförutsebar (irrationell) kunskapsutveckling. 

I Flecks kunskapsteori finns en inneboende kognitiv kraft som hela tiden, i 
samspel med sociala krafter, driver utvecklingen framåt genom förändringar i 
kunskapen. Kunskapsprocessen är ingen passiv företeelse utan ett aktivt 
skapande skeende som leder till en fördjupning av kunskapen. Fördjupningen är 
garanterad av den tidigare beskrivna historiskt och socialt betingade processen 
som går från uridéer till allt mer avgränsade och innehållsrika begrepp, dvs. en 
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fortskridande dynamisk utveckling som når utöver addition och reduktion av 
kunskapsmängden som de enda förklarande processerna till vetenskapliga 
framsteg. Den drivande kraften utgörs av det i tankestilens inbyggda 
tankekretsloppet och samspelet mellan de passiva och aktiva komponenterna 
som alla är direkt eller indirekt socialt betingade företeelser och som har sin 
evolutionära förklaring och förutsättning i ett ursprungligt samspel mellan de 
olika motoriska och sensoriska funktionerna i den upplevda organismen (�lived 
body�1). Talet liksom andra kroppsliga handlingar är företeelser som utförs av 
muskelsystemet ovanpå vilka tänkandet och andra riktade handlingar har lagrats 
som språk. Kunskapsutvecklingen är enligt Fleck en alltid fortgående biologisk 
och evolutionär process som vi alltid befinner oss mitt i. Dess början kan inte 
fastställas, dess förlopp är beroende av yttre och inre förutsättningar och dess 
slut kan inte skönjas. Kunskapen är odogmatisk, relativistisk men också 
ofrånkomlig och utan slut och kan beskrivas som människans förmåga att blåsa 
upp en ballong inifrån. 

Skillnaden mellan de två tänkesätten beror på att Kuhns opposition mot den 
logiska positivismen huvudsakligen är historiskt betingad och i huvudsak riktad 
mot dess syn på kunskapstillväxten som en kumulativ, fortlöpande reduktion 
och att han underförstått betraktar normalvetenskapen som vetenskapens 
grundläggande arbetsmetod och som i grunden samma form av vetenskap som 
den logiska positivismen företräder, nämligen empirism baserad på 
observationer och experiment förmedlade genom sinneserfarenheter.
Forskningen sker här i en sluten värld i form av ett �pusselläggande� vars 
slutliga form, det färdiglagda pusslet, är känd och bestämd av paradigmet. 
Normalvetenskapen kan därför sägas vara deterministisk, dvs. bestämd av 
paradigmets ramar och målinriktad, dvs. inriktad på att utveckla, artikulera och 
precisera sig själv, dvs. paradigmet.2 Detta sker i analogi med tillämpningen av 
förfarandet vid en �Prokrustesbädd�,3 dvs. avsikten är att anpassa kunskapen till 
de ramar som bestäms av paradigmet eller med andra ord att tvinga in naturen 
                                          
1 �The Lived Body� är ett av Merlau-Ponty präglat begrepp som omfattar inte bara existensen 
av den kroppsliga, anatomiska och fysiologiska kroppen utan innehåller en mer fundamental 
aspekt av kroppen, nämligen känslan av att vara en levande helhet avgränsad från 
omgivningen. 
2 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 52: �Normal science, the puzzle-solving activity � is a 
highly cumulative enterprise, eminently succesful in its aim, the steady extension of the scope 
an precision of scientific knowledge.� 
3 Prokrustes var en grekisk mytologisk sjörövare som plågade sina offer i den s.k. 
�Prokrustes-bädden.� Var offret för kort sträcktes det ut, var det för långt höggs ben och 
huvud av. 
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under paradigmets ramar.1 Paradigmet blir allt mer fyllt med fakta tills det 
sprängs, varvid alla gamla fakta förstörs och en ny omgång med en ny form av 
paradigmreglerad forskning börjar. Förloppet är cykliskt men leder enligt Kuhn 
till ett närmande till den slutliga kunskapen. Flecks �vanliga forskning� sker 
visserligen också inom en tankestil men förloppet är inte cykliskt utan 
fortskridande dynamiskt och utgör en del i faktabildningen och 
begreppsutvecklingen och är av samma karaktär som kännetecknar Kuhns för- 
och extraparadigmatiska forskning med vilken den bör jämställas snarare än 
med normalvetenskapen. Skillnaden är den att förloppet inte strävar efter och 
heller aldrig når fram till en enhetlig, slutlig kunskap eftersom även denna är 
underkastad samma lag om förändring, dvs. det finns inget slut på kunskapen. 

Varken i Kuhns eller Flecks kunskapsteori finns någon absolut eller 
gemensam referensram utan vilken en inkompatibilitet i form av logisk 
oförenlighet inte kan visas föreligga, varför inkommensurabiliteten mellan olika 
paradigm eller mellan olika tankestilar måste ha en annan förklaring än en ren 
logisk oförenlighet. Inkommensurabiliteten har hos Fleck en något annan 
innebörd än i Kuhns idévärld där teorierna i ett paradigm är skyddade mot alla 
förändringar och bara kan brytas genom ett psykologiskt betingat gestaltskifte 
till skillnad från tankestilens innehåll som är dynamiskt och föränderligt över 
tiden och som styrs av kunskapens aktiva och passiva länkar. 
Inkommensurabiliteten mellan olika paradigm tillsammans med 
normalvetenskapens begränsande, statiska och faktasamlande karaktär gör att 
Kuhns kunskapsteori är dubbelbottnad, dvs. både normativ och sluten till sin 
karaktär samtidigt som den periodvis är öppen och revolutionär. Visserligen har 
det postrevolutionära paradigmet ett nytt innehåll jämfört med det 
prerevolutionära men ingenting garanterar att detta betyder framsteg eller 
utveckling mot någonting bättre eller att övergången till ett nytt paradigm sker 
ändamålsenligt eller rationellt. En sådan språngvis utveckling avsvärjer sig sin 
egen historia genom att inte bevara något av den äldre kunskapen och är i själva 
verket endast ett halvhjärtat försök att kringgå den logiska positivismens statiska 
uppfattning av kunskapen som invariant. Inkommensurabilitetsproblemet och 
svårigheterna förknippade med ett rationellt teorival, som är ett huvudproblemen 
i Kuhns kunskapsteori, intar däremot inte samma framträdande plats i Flecks 
kunskapsteori. 

1 Ibid., s. 24: �[Normal science] seems [to be] an attempt to force nature into the preformed 
and relatively inflexible box that the paradigm supplies.� 
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4.4. POPPER OM INKOMMENSURABILITET

Popper förespråkar ständiga förändringar (�permanenta revolutioner�) inom 
vetenskapen genom en fortlöpande användning av �trial and error� metoden med 
eliminering av falsifierade teorier. Popper har således ingen användning för 
inkommensurabilitetstesen och använder inte heller begreppet 
inkommensurabilitet. Trots detta kan det vara riktigt att kort diskutera Poppers 
syn på kunskapens förändring och tillväxt i samband med 
inkommensurabilitetstesen eftersom Popper har en annorlunda lösning på de 
bakomliggande problemen, nämligen hur förändringar i kunskapen och dess 
tillväxt sker. 

Kuhn har applicerat Flecks teorier om inkommensurabilitet mellan olika 
tankestilar på ett sådant sätt att valet mellan olika teorier i vissa situationer inte 
kan lösas rationellt utan bara irrationellt, vilket med nödvändighet resulterar i 
vetenskapliga revolutioner. Flecks ursprungliga åsikter stämmer bättre överens 
med Poppers syn på kunskapsutvecklingen även om Fleck inte explicit har 
utvecklat ett förfarande som motsvarar Poppers �trial and error� metod. Popper 
kräver att falsifierade teorier elimineras i den betydelsen att de måste ersättas 
med en annan teori som ännu inte är falsifierad. Fleck har i stället valt en internt 
relativistisk angreppspunkt för att komma bort från legitimeringsprocessens krav 
på absolut säkerhet och legitimering av kunskap och lyft fram betydelsen av 
historiska och sociala betingelser för kunskapens tillväxt samt betonat 
tankevandringens centrala betydelse för de gestaltpsykologiskt betingade 
meningsförändringar som ligger till grund för förändringar i kunskapen och dess 
tillväxt. Icke användbara eller inadekvata teorier sållas således under 
kunskapsprocessen hela tiden bort eller stiliseras och omvandlas genom det 
motstånd de möter från tankestilens passiva länkar för att i en vändpunkt 
införlivas i tankestilen som ett användbart faktum eller ett för tankestilen 
adekvat begrepp. I en naiv form kräver Poppers metod att varje teori eller 
påstående som falsifieras måste elimineras vilket är det sätt som Kuhn har 
uppfattat Poppers metod på. Popper har emellertid inte påstått att så är fallet utan 
bara hävdat att en falsifikation gäller hela teorin eller delar av denna men att 
detta inte nödvändigtvis eller ens oftast leder till att teorin måste överges. I 
stället kan ändringar i teorin göras eller hjälphypoteser utformas som emellertid 
i sin tur måste kunna falsifieras. En falsifikation kan bara leda till att en teori 
som helhet ersätts om det finns en annan och bättre teori till hands. Popper har 
också utformat regler för hur en sådan teori måste vara beskaffad för att kunna 
klassas som en bättre teori. Hela tiden utsätts olika delar av en teori för nya 
hypoteser (�djärva gissningar�) som ger upphov till testimplikationer som måste 
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prövas empiriskt och ställas mot baspåståenden. Det är sällan som en teori i sin 
helhet med alla sin komponenter tvingas att ersättas av en ny. Om så sker kan 
detta naturligtvis ytligt liknas vid en vetenskaplig revolution i Kuhns mening. 

Karakteristiskt för Fleck är att den fortlöpande utveckling, som tänkandet är 
underkastat genom den ständigt pågående inre och yttre tankevandringen 
(tankemaskineriet), har som följd att om en inkommensurabilitet uppstår, 
kommer den till skillnad från hos Kuhn där den kvarstår även efter ett 
paradigmbyte som en förändrad värld, att under processens gång att utjämnas 
och att det därför inte finns något behov av vetenskapliga revolutioner. En 
tänkbar förklaring till detta skulle, om jag har tolkat Flecks tankegångar rätt, 
återfinnas i evolutionsteorin, nämligen att den slumpvisa utvecklingen redan 
från början är styrd av passiva länkar som är de enda som i Flecks kunskapsteori 
är explicit undandragna direkta sociala, historiska och psykologiska inflytanden. 
Även om de passiva länkarna utformar den fasta grund vilken tankekollektivet 
söker, kan de inte uppfattas var för sig utan bara i sin relation till aktiva länkar, 
dvs. de kan bara indirekt påverkas eller utformas av yttre inflytanden. De 
passiva länkarna är således inte heller invarianta och kunskapsutvecklingen 
därför varken deterministisk eller slumpvis betingad utan i ett synkront och 
diakront perspektiv internt relativ och relaterad till tankestilen som bestämmer 
�fakta�, �sanning� och �verklighet�. 

Poppers �trial and error� metod (�permanenta revolutioner�) och Kuhns 
revolutionära paradigmskiften är olika lösningar på problemet om sambandet 
mellan inkommensurabilitet och kunskapens tillväxt. Poppers kunskapsteori 
behandlar logiken i vetenskapliga upptäckter och med sin kritiska metod som 
bas försöker han förklara kunskapens tillväxt med ständigt upprepande 
�revolutioner� baserade på falsifieringar, allt enligt �trial and error� metoden. 
Kuhns kunskapsteori kan ses som en reaktion riktad antingen mot den logiska 
positivismens ahistoriska syn eller mot Poppers ensidigt logiska lösning av 
problemen, eller som en gestaltpsykologisk metod i en uppföljning och 
utveckling av vissa delar av Flecks kunskapsteori. Strängt taget ryms delar av 
Poppers kritiska metod inom det som Kuhn kallar normalvetenskap om man tar 
hänsyn till hur forskningen arbetar under ett paradigm, nämligen genom 
artikulering och utvidgning av kunskapen inom paradigmets ramar, vilket 
egentligen måste tydas så att undersökningsresultaten hela tiden genom 
empiriska test stäms av mot verkligheten och förkastas eller läggs åt sidan om 
ramarna överskrids. Alltså sker det vetenskapliga arbetet även i Kuhns paradigm 
enligt en �trial and error metod� inom bestämda ramar. Först under perioden 
med extraordinär vetenskap, då paradigmets ramar har lösts upp, kan verkliga 
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framsteg göras. Dessa regleras emellertid inte av logiska eller empiriska lagar 
utan följer gestaltpsykologiska regler. De kunskapsteoretiska problem som Kuhn 
behandlar är begränsade till sådana som beror på inkommensurabiliteten mellan 
konkurerande paradigm inom en vetenskaplig disciplin och hur ett val mellan 
dessa skall kunna ske.1 Här ligger också en av skillnaderna mellan Kuhns och 
Flecks teorier även om ingendera hävdar att paradigmbyten respektive 
begreppsutveckling sker genom fria val. Flecks dynamiska tankestil är mer 
omfattande och kan genom sitt tankemaskineri bearbeta och hantera 
oförenligheten inte bara mellan olika teorier utan också mellan olika tankestilar 
och därmed underlätta valet eller övergången, även om dessa är mycket olika 
såväl strukturellt som tidsmässigt. 

Popper har pekat på omöjligheten av att kunskapsprocessen är radikalt 
diskontinuerlig och att framsteg skulle vara förknippade med ett total byte av 
kunskapsförrådet vid varje falsifiering. Det är omöjligt att varje gång starta från 
noll och om så vore fallet skulle vi aldrig nå längre än Adam gjorde.2

Bakgrundskunskapen, förväntningshorisonten, måste bibehållas och utgöra den 
grund som framstegen bygger på. Poppers �trial and error� metod tillåter således 
en styckvis uppbyggnad av kunskapen med en bibehållen kontinuitet även om 
radikala förändringar ibland måste vidtas. Dessa tar då alltid en viss tid i anspråk 
eftersom falsifikationer inte behöver leda till en omedelbar eliminering eller till 
en eliminering över huvud taget. Popper förespråkar således liksom Fleck 
möjligheten av rationella vetenskapliga förändringar i kunskapen och avvisar 
inkommensurbilitetstesen som ett tecken på relativism. Popper ser de 
�permanenta revolutionerna� som en ständigt pågående eliminering av falska 
hypoteser, dvs. hypoteser om verkligheten som inte stämmer med den empiriska 
basen. Denna är emellertid också underkastad empirisk prövning och det enda 
                                          
1 Kuhn, Scientific Revolutions, s. 94. Även om valet mellan olika paradigmkandidater inte är 
ett fritt val utan resultatet av värdering och övertalning som utmynnar i ett gestaltbyte enligt 
gestaltpsykologiska regler talar Kuhn hela tiden om en valsituation under vetenskapliga kriser 
och extra-ordinär vetenskap. �Like the choice between competing political institutions, that 
between competing paradigms proves to be a choice between incompatible modes of 
community life.� 
2 Popper, Objective Knowledge, s. 346-7: �Science never starts from scratch � for at every 
instance it presupposes a horizon of expectations, yesterday´s horizon, as it were. Today´s 
science is built upon yesterday´s science�; and yesterday´s science, in turn, is based on the 
science of the day before. And the oldest scientific theories are built on pre-scientific myths, 
and these in turn, on still older expectations. Ontogenetically � we thus regress to the state of 
the expectations of a newborn child; phylogenetically� we get to the state of expectations of 
unicellular organisms.� 
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som blir bestående av Poppers kunskapsteori är Poppers värld 3 av objektiv 
kunskap som är oföränderlig och oberoende av människan. 

Myten om ramen är enligt Popper irrationalismens bålverk som förstorar 
upp en svårighet till en omöjlighet. Popper medger att det finns svårigheter när 
individer med olika ramverk konfronteras men framhåller att ingenting är mer 
fruktbart för kunskapens tillväxt än just sådana diskussioner.1 Det som Kuhn ser 
som ett hinder för kunskapens tillväxt och som måste övervinnas med 
vetenskapliga revolutionära omvälvningar, nämligen �inkommensurabliteten� 
mellan teorier och paradigm, blir för Popper det motsatta, nämligen drivkraften 
till ständiga förändringar i kunskapen. Popper erkänner inte 
inkommensurabilitetstesen och har heller ingen användning för den. 

1 Popper, �Normal Science and its Dangers�, s. 57: �The difficulty of discussion between 
people brought up in different frameworks is to be admitted. But nothing is more fruitful than 
such a discussion.� 
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5. VERKLIGHETEN, KONSTRUKTION ELLER REALITET? 

Tes: Det behövs ingen metafysik när morgondagens fysik kommer att överskugga varje fantasi 
(min översättning).1

5.1. INLEDNING.

Förekomsten av inre motsättningar inom filosofin är av gammalt datum och 
har sitt ursprung redan i filosofins barndom med Parmenides problem �det ena i 
det många� med fortsättning i Herakleitos och Demokritos lösningar och 
utmynnande i Platons idélära och Descartes dualistiska tänkande. Nya 
motsättningar dyker ständigt upp såväl inom som mellan nya och gamla 
åsiktssystem. Dessa sätter varje gång nya gränser för kunskapens utveckling och 
leder till diskussioner som ofta slutar i en återvändsgränd. En bidragande faktor 
till den fortsatta utvecklingen har varit Keplers och Galileis åsikter att naturens 
hemligheter är skrivna på matematikens språk och att naturen därför bara kan 
förstås matematiskt. Comte vände på sakernas tillstånd och placerade den 
matematiska kunskapen längst ned och den samhällsvetenskapen överst i 
kunskapens hierarki. 

Den moderna filosofin stöter ständigt på dessa och andra 
meningsmotsättningar som förhindrar en djupare förståelse av kunskapens natur 
genom att kräva förklaringar inom ramen för ett rationellt eller empiriskt 
avgränsat system med krav på absolut visshet och säker legitimering. Det är 
därför dags för att undgå den kanske allvarligaste söndringen inom filosofin, 
nämligen den Cartesianska dualismen med sin hämsko på tänkandet, att göra ett 
radikalt ingrepp i det filosofiskt betingade tänkandets hierarki genom att 
avskaffa kravet på absolut visshet och en säker grund för kunskapen och placera 
den evolutionära och jämförande epistemologiska vetenskapen grundad på 
kunskapens sociala, historiska och biologiska förutsättningar, som bas för 
tänkandet. Detta har på sätt och vis inletts i det postmoderna tänkandet som har 
övergett upplysningstidens grundläggningstänkandet och som präglas av mer 
                                          
1 ET, s. 57: �Wozu plumper Metaphysik, wenn die Physik von morgen jede Phantasie 
überflügeln wird.� 
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eller mindre tydligt relativistiska tankegångar som Fleck är en tidig föregångare 
till.

Verklighetens natur har alltid stått i centrum för den filosofiska diskursen. 
Finns det en av oss oberoende verklighet eller är verkligheten en fiktion eller en 
konstruktion uppkommen ur våra upplevelser av vår omgivning och skapad av 
människans intellekt? Om det finns en verklighet som är oberoende av oss, kan 
vi nå kunskap om denna eller förblir den för alltid dold för oss? Är kunskapen 
om varat identiskt med varat eller är det ett misstag att tro så, dvs. är det ett 
felslut att tro att ontologiska frågor kan uttryckas i epistemologiska termer? Eller 
att allmänbegrepp är detsamma som universalier? Tickar klockan när ingen 
lyssnar eller kan verklighetens natur bevisas med en Johnsonsk1 spark mot 
stenen?

Thomas Schnelle hävdar i sitt arbete om Ludwik Fleck2 att Fleck i sina 
vetenskapsteoretiska arbeten inte bara har behandlat kunskapsteoretiska problem 
utan också diskuterat problem kring verklighetens natur. Detta är kanske inte så 
underligt eftersom de tre mest kända polska filosoferna, Twardowski, 
Ajdukiewicz och Chwistek, alla verksamma i Lwów, från olika utgångspunkter 
behandlade frågor om verklighetens natur. Belägg för direkta kontakter med 
dessa filosofer saknas med undantag för Chvistek. De flesta biografiska 
dokument om Fleck är förstörda men det vore orimligt att förutsätta att Fleck 
inte kände till de aktuella polska filosofernas arbeten även om de var 
publicerade på polska språket vilket faktiskt var Flecks modersmål. Fleck måste, 
enligt Schnelle, inte bara betecknas som kunskapssociolog utan också som 
filosof genom sitt utarbetande av en filosofisk verklighetsteori, en ontologi, som 
består i en spänning mellan en verklighet skapad i kunskapsprocessen och en 
verklighet obunden av människan, mellan en epistemisk och en ontisk realism. 

Flecks konsekventa avvisande av det �absoluta� gör honom till en utpräglad 
relativist även om han tar avstånd från den naiva relativismen där �allting är 
tillåtet.� Den fasta grund, som nästan all kunskapsteori söker eller anser sig ha 
tillgång till, motsvaras i Flecks kunskapsteori av de passiva länkarna som 
underbygger såväl faktabildningen och begreppsutvecklingen som upplevelsen 
av en verklighet. Den så upplevda verklighetens natur är för Fleck ett problem 
som han löser med sin teori om samspelet mellan de passiva och aktiva 
länkarna. Att nå utanför de passiva länkarna för att observera dessa är en 
omöjlighet eftersom de aldrig kan tänkas uppträda ensamma och inte kan sägas 

1 Boswell, Samuel Johnsons liv.
2 Schnelle, Ludwik Fleck � Leben und Denken.
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motsvara �ting� utan är relationer som manifesterar sig själva som ett tvång över 
tanken.

Här finns en tänkbar gemensamhet med den av Bhaskar långt senare 
utformade transcendentala, kritiska realismen, som i motsats till Fleck, hävdar 
nödvändigheten av att återupprätta en ontologi genom att postulera en intransitiv 
verklighet som inte består av händelser utan av ting vars generativa mekanismer 
och tendenser konstituerar verkligheten som den uppenbarar sig för människan i 
den transitiva dimensionen där händelser inträffar. En annan viktig anknytning 
till den kritiska realismen är synen på kunskapens förändring och tillväxt som för
Fleck liksom för Bhaskar utgör ett av huvudproblemen i den moderna 
kunskapsteorin. 

5.2. BHASKARS TRANSCENDENTALA REALISM

Bhaskars transcendentala realism och Flecks interna realism är två sätt att 
förstärka respektive överbroa klyftan mellan det ontologiska och det 
epistemologiska. För Flecks del innebär det ett försök att lösa upp eller gå förbi 
den äldsta men fortfarande i hög grad aktuella motsättningen inom filosofin, 
nämligen mellan det subjektiva och det objektiva, mellan sken och verklighet 
och i slutändan mellan ande och materia, under det att Bhaskar i stället vill 
förtydliga klyftan genom att betona nödvändigheten för vetenskapens 
möjligheter av en ontologisk realism och varna för det �epistemologiska 
felslutet.� För att det skall lyckas att överbroa klyftan måste ett nytänkande 
komma till stånd som för Flecks del innebär att ett tredje led införs mellan det 
subjektiva och det objektiva. Fleck hävdar därför kunskapens tredelning där 
kollektivet är den tredje länken mellan det subjektiva och det objektiva.1 Det 
objektiva måste här uppfattas som det som kunskapen handlar om och inte som 
någon form av ett metafysiskt av människan oberoende vara. 

Även för Bhaskar utgör kunskapens förändring och tillväxt grundläggande 
problem inom kunskapsteorin. För att förändring och tillväxt skall vara möjliga 
måste emellertid en ontologisk nyorientering upprättas där världen är uppdelad 
och skiktad i nivåer med ett ontologiskt djup som följd. För Bhaskar innebär 
detta nytänkande ett införande av en ontologisk realism i form av en icke-
antropocentrisk ontologi. I stället för att utgå från antaganden om vad som är 
sant eller redan givet och undersöka hur världen då måste vara beskaffad, utgår 
                                          
1 ET, s. 177: �Deshalb muß Erkenntnis als eine Funktion von drei Elementen verstanden 
werden. Sie ist eine Relation zwischen dem individuellen Subjekt, dem bestimmten Objekt 
und der gegebenen Denkgemeinschaft (Denkkollektiv), in dem das Subjekt handelt.� 
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Bhaskar från den motsatta frågeställningen, nämligen hur världen måste vara 
beskaffad för att vetenskapen skall vara möjlig, vilket den enligt honom är. 

Bhaskar skiljer mellan en intransitiv och en transitiv dimension av 
verkligheten. Den intransitiva dimensionen består av de verkliga objekten, dvs. 
skapande mekanismer och tendenser, som är oberoende av människan och 
hennes kunskap om dem samt de ting och händelser som dessa objekts 
generativa mekanismer ger upphov till. Den transitiva dimensionen består av de 
historiskt och socialt betingade begrepp och teoretiska modeller som vi använder 
oss av för att beskriva dessa ting och händelser och som vi behöver för att skapa 
ny kunskap.1

Uppdelningen av kunskapen i en transitiv och en intransitiv dimension för 
tanken till Flecks indelning av kunskapen i passiva och aktiva komponenter där 
de aktiva komponenterna liksom de transitiva är socialt och historiskt betingade 
och de passiva liksom de intransitiva är oberoende av människan och vår 
kunskap om dem. Enligt Bhaskar finns en skillnad mellan den av människan 
oberoende intransitiva verkligheten, �det ontologiska�, och den transitiva 
verkligheten, �det aktuella (det förverkligade) och det observerbara (det 
empiriska)�. Den reella världen får sin karaktär genom ett samspel mellan 
naturnödvändigheten i den intransitiva dimensionen, och människans sociala 
aktivitet i den transitiva dimensionen. På samma sätt hävdar Fleck att det är ett 
samspel eller växelspel mellan de aktiva och passiva komponenterna i 
kunskapen som ligger till grund för vår upplevelse av verkligheten. 

Den följande framställningen av Bhaskars transcendentala realism är en kort 
sammanfattning av innehållet i Bhaskars A Realist Theory of Science avsett för 
en jämförelse med vissa aspekter av Flecks kunskapsteori. Den transcendentala 
realismen innehåller en rad påståenden och antaganden som står i konflikt med 
såväl den klassiska empirismen som den transcendentala idealismen. Fyra
huvudlinjer kan urskiljas. 

1. Nödvändigheten av en ontologisk realism. Världen existerar oberoende av 
människan och hennes aktivitet är inte nödvändig för dess existens. Det finns i 
världen en intransitiv dimension som är oberoende av människan och som 
innehåller de verkliga objekten för kunskapen, samt en transitiv dimension, som 
formas av människans samhälleliga och historiska aktivitet. 

1 Bhaskar, A Realist Theory of Science, s. 17 och s. 242. 
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2. Orsakslagarna handlar inte om det aktuella, dvs. manifesterade 
händelseföljder, utan om det intransitiva, och är oberoende av människan och 
hennes handlande. Världen är öppen och det finns en ontologisk distinktion 
mellan det aktuella (det förverkligade), det observerbara och det potentiella (det 
möjliga), vilket är en förutsättning för förståelsen av vetenskapen. Det finns 
också en ontologisk skillnad mellan �det som är� och �kunskapen om det som 
är�. En sammanblandning leder till den �epistemologiska villfarelsen�, som 
karaktäriserar såväl den empiriska realismen som den transcendentala 
idealismen men som den transcendentala realismen undviker eller kringgår 
genom att postulera att världen är skiktad och uppdelad. 

3. Kunskapens dynamik. Det finns i världen en naturnödvändighet, som 
utgör ett �överskottselement� och som förklarar skillnaden mellan nödvändiga 
och tillfälliga händelser. Nödvändigheten betingas av generativa mekanismer 
som är aktiva krafter i tinget som måste förklaras i termer av tendenser. Världen 
är uppdelad i områden och skiktad i nivåer med ett ontologiskt djup vilket utgör 
grunden för vetenskapens dynamik. Vetenskapen är en aktiv process stadd i 
förändring där skeendet är dialektiskt, vilket leder till en dialog mellan olika 
nivåer av verkligheten. 

4. Världen är öppen möjligen med undantag av den astronomiska 
världsbilden. Endast genom experimentet, som gör världen sluten, kan vi nå 
kunskap om tingens lagar och dess transfaktuella verksamheter som hela tiden 
finns och är verksamma i den intransitiva dimensionen. 

Transcendental realism innehåller kravet på en icke-antropocentrisk ontologi 
som måste upprättas och läggas till grund för världens beskaffenhet för att 
vetenskapen skall vara möjlig. Det är inte nödvändigt för världen att människan 
finns till och det är heller inte nödvändigt att världen är beskaffad på ett visst 
sätt. Men om vetenskapen skall vara möjlig, vilket den är, måste världen vara 
beskaffad på ett bestämt sätt.1 Att världen är skiktad och uppdelad kan fastslås 
med filosofiska argument. Hur den är beskaffad är däremot föremål för 
vetenskapens undersökningar. Det är möjligt och fullt tänkbart att det finns en 
                                          
1 Ibid., s. 29: �It is not necessary that science occurs. But given that it does, it is necessary that 
the world is a certain way. It is contingent that the world is such that science is possible. And, 
given that it is possible, it is contingent upon the satisfaction of certain social conditions that 
science in fact occurs. But given that science does or could occur, the world must be a certain 
way.�
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värld, som är oberoende av människan och som styrs av lagar som också är 
oberoende av människan och som ej är föremål för hennes handlande och där 
verkligheten inte efterfrågas. En sådan värld, som består av ting och mekanismer 
och inte av händelser, kan inte med sina lagar uttryckas i epistemologiska 
termer, dvs. vår kunskap om världen kan inte användas för att analysera världens 
beskaffenhet. Det finns en skiljelinje mellan ontologi och epistemologi som 
försvinner i Humes och de efterföljande positivisternas syn på världen där den 
epistemologiska beskrivningen ger ett uttömmande svar på alla frågor om 
världens beskaffenhet. 

Bhaskar anför två kriterier, som måste uppfyllas för att vetenskapen skall 
vara möjlig: (1) vetenskapen, som är en transitiv process, skall ha en social 
karaktär, dvs. den skall vara betingad av tidigare kunskap och av mänskligt 
handlande samtidigt som objekten för den vetenskapliga verksamheten måste 
vara oberoende av dess sociala karaktär, dvs. produktionen av kunskap skall ske 
med utgångspunkt från tidigare kunskap (den transitiva dimensionen), (2) dess 
objekt, ting och strukturer, skall vara transfaktuellt (allmängiltigt) verksamma 
och existera oberoende av människan (den intransitiva dimensionen).1

Detta betyder att vetenskap är en social aktivitet vars syfte är att producera 
kunskap om hur av människan oberoende men transfaktuellt verksamma ting 
och mekanismer uppträder.2 I den intransitiva dimensionen är världen oberoende 
av människan. I den transitiva dimensionen är människan aktiv och förvärvar 
kunskap genom sitt sociala handlande, en kunskap som handlar om de ständigt 
aktiva och transfaktuellt verksamma tingen i världen. Kunskapen startar aldrig 
från noll3 och det finns ingen tabula rasa. Kunskapen kan därför aldrig 
analyseras som en funktion av individuella sinnesintryck utan endast som en 
följd av en helhet av teoretiska och empiriska föreställningar.4

Bhaskar beskriver hur den traditionella filosofins inställning till vetenskapen 
präglas av den klassiska empirismen där de ursprungliga och slutliga 
kunskapsobjekten är atomistiska händelser. Deras sammanfogning utfyller hela 

1 Ibid., s. 242: �And so two dimensions must be established in the philosophy of science; a 
transitive dimension, in which experiences and conjunctions of events are seen as socially 
produced; and an intransive dimension, in which the objects of scientific thought are seem as 
generative mechanisma and structures which exist and act independently of men.� 
2 Ibid., s. 24: �� science � is a social activity whose aim is the production of knowledge of 
the kinds and ways of acting of independently existing and active things.� 
3 Ibid., s. 148: �Men never construct their knowledge from scratch.� 
4 Ibid., s. 148: �� knowledge can never be analysed out as a function of individual 
sensexperience.�
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vårt begrepp om naturnödvändighet och vetenskapen blir därigenom ett 
epifenomen hos naturen.1 En annorlunda och delvis motsatt inställning 
representeras av Kants transcendentala idealism enligt vilken objekten för 
vetenskapen är modeller eller ideal för naturens ordning. Dessa är artificiella och 
bundna till människan och hennes handlande och formar hennes möjligheter att 
nå kunskap. Naturen blir i stället en konstruktion av människan.2 En tredje 
ståndpunkt intas av den transcendentala realismen. Kunskapen produceras av 
människan i hennes sociala aktivitet och dess objekt är transfaktuellt verksamma 
strukturer och mekanismer som åstadkommer företeelserna (empirism) eller 
människans omformning av dessa (rationalism). Kunskapens objekt utgöres av 
reella strukturer som finns och är verksamma oberoende av vår kunskap om dem 
och oberoende av de omständigheter som gör det möjligt för oss att få en sådan 
kunskap. Vetenskapen är inte ett epifenomen hos naturen och naturen är inte en 
produkt av människan.3

Det är nödvändigt för att förstå vetenskapen att naturens ordning, dvs. dess 
uppdelning och skiktning, existerar oberoende av människan och hennes 
aktiviteter i stället för att vara ett resultat av a priori fastställda regler. Varken 
empirism eller idealism (rationalism) medger att de orsaker och ting som 
undersöks och upptäcks inom vetenskapen har en sådan oberoende existens. 
Båda riktningarna delar emellertid en ontologi, som är baserad på empiriska 
fakta som uttrycks i och legitimeras av den empiriska världen. Detta leder enligt 
Bhaskar till tre filosofiska misstag, nämligen 1) att erfarenheten definierar 
världen, 2) att det som kan erfaras ses som en väsentlig egenskap hos världen, 3) 
en underlåtenhet att uppfatta de omständigheter (sociala), som bestämmer 
erfarenhetens (det observerbaras) epistemologiska värde. 

Den ontologiska distinktionen mellan strukturer och mekanismer å ena sidan 
och de händelsemönster som skapas av dessa å andra sidan liksom skillnaden 
mellan de händelser och erfarenheter de utformas i, leder till att verkligheten 
                                          
1 Ibid., s. 25: �� science is conceived as a kind of automatic or behavioural response to 
stimilus of given facts and their conjunction. Thus science becomes a kind of epiphenomenon 
of nature.� 
2 Ibid., s. 25: �The objects of scientific knowledge are models, ideals of natural order etc. 
Such objects are artificial constructs � and are not independent of men or human activity in 
general �The natural world becomes a construction of the human mind � .� 
3 Ibid., s. 25: �... a constant conjunction of events is no more a necessary than it is a sufficient 
condition for the assumption of the operation of a causal law � Science is not an 
epiphenomenon of nature, nor is nature a product of men.� 
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enligt Bhaskar kan beskrivas som bestående av tre domäner, det verkligas, det 
aktuellas och det observerbaras domän.1

I verklighetens domän finns de transfaktuellt verksamma mekanismerna, i 
det aktuellas domän mönster av förverkligade händelser och i det observerbaras 
domän empiriska fakta. Empirisk realism innebär en kollaps av de tre 
domänerna till en, vilket betyder att det verkliga och det aktuella identifieras 
med det observerbara. Detta innebär i sin tur att världen inte är öppen utan 
sluten. Empirismens ontologi är därför bestämd av erfarenhetens kategori, dvs. 
av den experimentella verksamheten och av sinnesupplevelserna. Den är vidare 
antropocentrisk och leder till två kategorimisstag, nämligen föreställningen om 
den �empiriska världen� och om �orsakslagarnas förverkligande i det aktuella�, 
vilket i sin tur förutsätter att endast slutna system finns i verkligheten. 
Uppfattningen att orsakslagarna utgör eller beror på observerbara 
regelbundenheter innebär en dubbel identifikation, nämligen mellan händelser 
och observationer respektive mellan regelbundna sammanträffanden av 
händelser och orsakslagar.2

En orsakslag motsvaras enligt empirismen av en konstant regelbundenhet, 
en relation som Bhaskar benämner aktualism och vars förutsättning är det 
aktuellas förverkligande där det aktuella identifieras som det kontingent 
empiriskt objektiva. Doktrinen om orsakslagarnas aktualitet grundas vidare på 
idén att konstanta regelbundenheter kan inträffa överallt i världen, dvs. att 
världen är ett slutet system. Detta leder till en deterministisk uppfattning av 
verkligheten. 

Experimentet är nödvändigt för att framkalla händelser, som annars inte 
skulle inträffa. Människan är således genom sitt handlande själv orsak till 
händelsemönstren inom experimentets ram men inte till de lagar som 
experimentet gör det möjligt att identifiera.3 Den experimentella verksamheten 
kan endast förklaras rationellt om den lag, som den avslöjar, också är verksam 
utanför experimentets slutna rum, dvs. en konstant regelbundenhet är varken en 
nödvändig eller en tillräcklig förutsättning för en orsakslag. En sådan lag måste 

1 Ibid., s. 56: �Mechanisms, events and experiences thus constitute three overlapping domains 
of reality, viz. the domain of the real, the actual, and the empirical.�
2 Ibid., s. 34-35: �The concept of causal laws being or depending upon empirical regularities 
involves thus a double identification: of events and experiences; and of constant conjunctions 
(or regular sequences) of events and causal laws.� 
3 Ibid., s. 34: �In an experiment we produce a pattern of events to identify a causal law, but we 
do not produce the causal law identified.� 
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vara verksam också under öppna betingelser där regelbundna händelsemönster 
sällan eller aldrig uppträder. 

En underförstådd premiss för att Humes orsakslagar skall vara giltiga, dvs. 
att konstanta regelbundenheter konstituerar en lag, är att naturen normalt 
framstår som ett slutet rum, vilket enligt den transcendentala realismen inte är 
fallet. Naturen är ett öppet system möjligen med undantag för den astronomiska 
verkligheten. Ett slutet system finns i övrigt endast under experimentella 
betingelser eller som ett resultat av införandet av en ceteris paribus klausul.1 Om 
så inte vore fallet skulle det leda till en determinism som inte är förenlig med 
förståelsen av vetenskapens natur. Den vetenskapliga undersökningen blir först 
möjlig om naturlagarna är oberoende och verkar oavbrutet och transfaktuellt 
(överallt) oavsett om systemet är slutet eller öppet. 

Den transcendentala realismen framhäver starkt distinktionen mellan den 
empiriska regelbundenhet som människan åstadkommer och den orsakslag som 
kan identifieras, mellan händelsemönster och orsakslagar. En lag kan inte vara 
de regelbundenheter som utgör dess empiriska grund.2 Lagar finns emellertid 
och de fungerar i en öppen såväl som i en sluten värld liksom i en värld med 
eller utan människan. 

Bhaskar gör gällande att den nutida filosofin inte har någon ontologi och att, 
om den har en sådan, den är underförstådd och bygger på en sammanblandning 
av ontologi och epistemologi. Detta leder till det epistemologiska felslutet, dvs. 
att �varat� reduceras till eller analyseras i termer av �kunskapen om varat�. 
Ontologiska frågor kan inte alltid överföras till epistemologiska termer.3 Det är 
därför nödvändigt att återupprätta ontologin på ett sådant sätt att den blir 
oberoende av människan och hennes kunskap. 

Empirisk realism ser ingen skillnad mellan nödvändiga och tillfälliga 
händelser. Enligt Hume är den nödvändighet, som människan ser i de 
regelbundna förloppen, en inommänsklig företeelse som han förlägger till 
minnet och en på vanan uppkommen förväntan om en upprepning. I den 
empiriska ontologin utgör varje händelse i enlighet med empirismens 
atomistiska grundsyn ett avslutat helt. Varje händelse är oberoende av alla andra 
och ingenting finns i händelsen som kan föranleda en sammankoppling med 
                                          
1 Ibid., s. 33: �It is worth noting that in general, outside astronomy, closed systems, viz. 
systems in which constant conjunctions occur, must be experimentally established.� 
2 Ibid., s. 34: �In short, laws cannot be the regularities that constitute their empirical grounds.� 
3 Ibid., s. 36: �The �epistemic fallacy� consists in the view that statements about being can be 
reduced to or analyzed in terms of statements about knowledge; i.e. that ontological questions 
can always be transposed into epistemological terms.� 
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någon annan händelse. För Hume finns bara en logiskt betingad nödvändighet 
men ingen naturnödvändighet. Om en naturnödvändighet ändå finns måste 
denna förläggas till psykologiska mekanismer och Hume förklarar härmed att 
naturnödvändigheten inte finns utanför människan utan i hennes psyke. 

Det överskottselement, som enligt den transcendentala realismen måste 
finnas för att förklara eller möjliggöra en naturnödvändighet uttryckt i 
naturlagar, finns som en �essens� eller en inre uppbyggnad av de naturliga 
tingen. Om detta har människan, enligt Bhaskar, en intuition som speglar de 
generativa mekanismerna. Dessa orsakas av krafter i tingen, som tar sig uttryck i 
tendenser. Dessa betingar i sin tur den naturnödvändighet som ligger bakom 
händelseförloppen, �the flux of phenomena�, och som människan kan avslöja i 
ett slutet experiment genom empiriska undersökningar. 

Det finns en skillnad mellan det aktuella så som det manifesteras i 
händelsesekvenser och det verkliga som styrs av orsakslagar. Det som skiljer 
nödvändiga händelser från tillfälliga är inte ett beroende av mänsklig aktivitet 
och kan inte förklaras med en ceteris paribus klausul. Inte heller kan den 
intuition, som människan har av att någonting utöver vanan måste finnas för att 
ge mening åt en orsakslag, förklaras i analoga eller formella termer. Orsaken är 
enligt den transcendentala realismen en kraft i tingen, som i sin tur måste 
förklaras som tendenser, som alltid är i spel och som är oberoende av 
människans aktivitet, men som inte alltid kommer till uttryck även om 
tendenserna alltid är pågående, och som är den yttersta förklaringen till 
orsakslagarna för vilka regelbundna sekvenser varken är nödvändiga eller 
tillräckliga.

Vetenskapens tillväxt är en process, som via modeller och användning av 
analogier och metaforer uppsöker mekanismer som, om de skulle existera, kan 
vara orsaken till företeelserna. De hypotetiska förklaringarna måste sedan testas 
empiriskt och därefter ånyo förklaras men nu på en annan nivå. På så sätt 
fortskrider processen i ett schema med fortlöpande dialektik mellan olika skikt. I 
processen, som når allt djupare in i verkligheten, konstruerar och testar 
vetenskapen empiriskt sina förklaringar med hjälp av tillgänglig kunskap och 
med de instrument som finns, vilka i sin tur hela tiden omformas och förfinas. 

En grundtes i den transcendentala realismen är således att den reella världen 
är differentierad, dvs. ting och mekanismer är skilda åt (uppdelade) samtidigt 
som den är skiktad (stratifierad), dvs. att dessa är fördelade i olika skikt där ett 
plan utgör förklaringsgrund för ett annat plan. Denna skiktning är outtömlig och 
förklarar varför vetenskapen är föränderlig. 
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Den transcendentala realismens hävdar vidare att det mest väsentliga draget 
i vetenskapen är dess rörelse på och mellan de olika skikten, från kunskap om 
manifesta ting till kunskap om strukturer som framkallar dessa. Endast 
förefintligheten av ett sådant ontologiskt djup, som är oberoende av vår kunskap 
om skikten, gör det möjligt att förena de två viktigaste aspekterna av 
vetenskapens utveckling, nämligen förändring och tillväxt.

Existensen av reella ting och generativa mekanismer liksom påståendet att 
världen är skiktad och differentierad, dvs. att den har ett ontologiskt djup och är 
uppdelad, kan enligt den transcendentala realismen fastslås med enbart 
filosofiska argument. Det är sedan vetenskapens uppgift att med användandet av 
empiriska metoder upptäcka och fastställa vilka dessa mekanismer är. På så sätt 
kan ett generellt mönster för vetenskapen beskrivas. När en nivå av verkligheten 
har definierats är nästa steg att påvisa de mekanismer, som är ansvariga för 
handlandet. Genom att skiktningen av världen existerar som ett ontologiskt djup 
som är oföränderligt och oberoende av vår kunskap om detta, är det möjligt att 
upptäcka nya skikt och att definiera olika nivåer där ordningen i världen kan ses 
som relationer mellan händelser, mellan orsakslagar och mellan naturliga ting. 

På den första nivån definieras ett mönster och regelbundenheter produceras i 
form av protolagar. På nästa nivå skapas en kreativ modell och tingen beskrivs 
med en inre struktur. Den modell, som beskriver den generativa mekanismen 
kan sedan testas empiriskt. Den inre strukturen är beroende av tillfälligheter, 
dvs. det är möjligt att tinget har en sådan struktur men det är inte nödvändigt. På 
nästa nivå definieras tinget som bestående av en viss struktur, dvs. det måste ha 
just denna struktur för att kunna vara det ting det är. Även på denna nivå finns 
ett beroende av omständigheterna kring denna varför en förutsägelse är omöjlig.1

5.3. FLECK OCH BHASKAR

Flecks syn på kunskapens natur företer vissa likheter med Bhaskars 
transcendentala realism. Det är framför allt i tre avseenden som likheten är 
påtaglig:

1. Kunskapens strukturella natur. Kunskapen kan indelas i passiva och 
aktiva komponenter (Fleck), respektive i en intransitiv och en transitiv 
dimension (Bhaskar). 
                                          
1 Ibid., s. 173. �But note contingency still lies in the flux of the circumstances in which thing 
acts, so that events are still not deductively predictable.� 
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2. Kunskapens sociala sida. Kunskapen är socialt betingad och har sin grund 
i människans handlande i en social miljö (Fleck och Bhaskar). 

3. Kunskapens historiska aspekt. Kunskap är inte möjlig utan föregående 
kunskap (Fleck och Bhaskar). 

5.3.1. Passiva länkar uttrycker en underförstådd ontologisk verklighet 

Kunskapen är i Flecks kunskapsteori strukturerad som ett nätverk av passiva 
och aktiva länkar. Dessa finns i tankestilen där de passiva komponenterna 
konstituerar det som av oss uppfattas som den objektiva verkligheten under det 
att de aktiva komponenterna utgörs av de socialt och historiskt betingade, 
individuella och kollektiva aktiviteterna i kunskapsprocessen. Den objektiva 
verkligheten, så som vi ser den, kan enligt Fleck alltid upplösas i historiskt 
betingade sekvenser, som alla tillhör tankestilen. Den individuella insatsen 
uppgår då i det gemensamma kollektivet. Det finns därför enligt Fleck ingen av 
människan oberoende, fast och oföränderlig, objektiv verklighet. 

Flecks indelning av kunskapen i tre komponenter, det subjektiva (det 
individuella, observerbara), det sociala (det historiskt-kollektiva, aktuella) och 
det verkliga (det objektiva), kan jämföras med Bhaskars indelning av kunskapen 
i tre domäner, det observerbaras, det aktuellas och det verkligas domäner. Ett 
sammanfallande av de två sistnämnda med det observerbaras domän 
karakteriserar, enligt Bhaskar, empirismen.1 Ett sammanfall av det individuella 
och det aktuella med det verkliga utmynnar hos Fleck i tankekollektivets 
tankestil, vilket belyser den olika inriktningen i Flecks och Bhaskars 
problemställningar. Bhaskar strävar efter att behålla och förtydliga skillnaden 
mellan det ontologiska (det intransitiva) och de två andra domänerna (det 
aktuellas och det observerbaras domäner som tillsammans konstituerar det 
transitiva) för att kunna förklara hur en obunden vetenskap är möjlig och inte 
konstruerad av människan. Fleck strävar i stället efter att otydliggöra eller 
avskaffa motsvarande skillnad varför en liknande kollaps här leder till att det 
som uppfattas som den objektiva verkligheten upplöses i en interaktion mellan 
aktiva och passiva komponenter varvid det individuella uppgår i det kollektiva, 
som således blir den felande länken mellan subjekt och objekt, mellan människa 
och natur. Konstruktion av verkligheten och av fakta blir därför en möjlighet för 
Fleck men inte för Bhaskar, eftersom för Fleck både fakta och verklighet är 
kontingenta och inte absoluta företeelser, som fallet är hos Bhaskar. 

1 Ibid., s. 56. 
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Den intransitiva kunskapen i den transcendentala realismens mening är 
oberoende av människan och har karaktären av tendenser och krafter som 
uttryck för skapande mekanismer. Dessa utövar inget annat tvång än att de utgör 
grunden för den naturnödvändighet som konstituerar orsakslagarna och som 
förklarar den känsla vi har av att det måste finnas en grund för dessa. De är inte 
tillfälliga eller aktuella utan nödvändiga och verkliga. På samma sätt är hos 
Fleck de passiva komponenterna i kunskapen eller rättare sagt deras relation till 
de aktiva komponenterna, verklig och tvingande. Fleck beskriver de passiva 
komponenternas uppträdande som ett hinder för eller begränsning av tanken, 
som i en vändpunkt eller efter att en tröskel har uppnåtts, annonserar att ett 
faktum har kommit till och att detta har stiliserats och accepterats av 
tankekollektivet och assimilerats i tankestilen. 

För Fleck konstitueras således verkligheten av relationen mellan kunskapens 
aktiva och passiva komponenter. Denna är till synes oberoende av människan 
och manifesteras i experimentet eller erfarenheten som konsekvenser av de 
aktiva kopplingarnas samspel och sammankoppling med de passiva i 
tankestilens nätverk. De aktiva länkarna är i sin tur betingade av sambanden 
mellan de historiska, sociologiska och psykologiska faktorer som är aktuella 
eller som tidigare har assimilerats eller byggts in i tankestilen under det att de 
passiva i princip är oberoende av dessa och också av människan. Det som för 
oss ter sig som verkligheten är således på samma gång betingat av relationen 
mellan de passiva och aktiva kopplingarna som det är en funktion av kultur och 
historia. På så sätt har Fleck genom att forma en underförstådd ontologi som 
knyter samman det subjektiva och det objektiva inom epistemologins ramar 
kunnat fylla ut klyftan mellan det subjektiva och det objektiva. Det kan i ett 
första ögonblick tyckas som att Fleck antingen är en ren idealist eller att han har 
fallit i Bhaskars epistemologiska fallgrop, dvs. att förklara epistemiska relationer 
med ontiska förhållanden. Så är emellertid, enligt min mening, inte fallet, 
eftersom klyftan mellan det subjektiva och det objektiva, mellan teori och fakta, 
mellan ontologi och epistemologi, inte längre existerar för Fleck som en absolut 
företeelse utan överbroas av ömsesidiga och föränderliga relationer mellan det 
passiva och det aktiva. Flecks relativism omfattar således både kunskapen om 
varat och varat själv (både som epistemisk och ontisk företeelse) och det finns 
därför inte längre någon fallgrop att falla i! 

Fleck erkänner ingen absolut, oföränderlig och av människan oberoende 
verklighet och skiljer således inte i strikt mening mellan verkligheten som den är 
och vår kunskap om verkligheten. Bhaskars indelning av kunskapen i en 
intransitiv och en transitiv dimension är däremot baserad på en postulerad 



217

ontologisk distinktion mellan det som är och vår kunskap om det som är. För 
visso ser Fleck skillnaden mellan varat och kunskapen om varat men resonerar 
som om den inte fanns genom att föra in de passiva länkarna med vars hjälp 
fallgropen döljs eller fylls ut. Vår uppfattning om verkligheten blir då 
föränderlig eftersom den styrs av tankestilens associationer och nätverk men 
ändå på ett underförstått sätt är oberoende av oss eftersom den också styrs och 
formas av de av oss oberoende passiva länkarna. En sammanblandning enligt 
Bhaskars epistemiska villfarelse är inte möjlig eftersom relationen mellan de två 
dimensionerna (verkligheten och vår uppfattning av verkligheten) utgörs av de 
passiva länkarna som kan förändras så att den av oss upplevda verkligheten är 
föränderlig. Var finns då fallgropen eller villfarelsen? Samma relationer finns 
inte hos Bhaskar eftersom den intransitiva dimensionen inte innehåller händelser 
eller följder av händelser utan enbart ting med generativa mekanismer som kan 
aktiveras och förverkligas under bestämda förhållanden (experiment och 
observationer) och då ger upphov till händelser och mönster i den transitiva 
dimensionen där vetenskapen finns. Felslutet uppkommer genom att 
dimensionerna blandas samman. De kan emellertid bara blandas samman om 
teorin utgår från positivismens krav på absolut visshet, säker kunskap osv., krav 
som förutsätter naturens allmänna slutenhet vilken Bhaskar avvisar. Objekten 
för den intransitiva kunskapen är således enligt Bhaskar ontologiskt skilda från 
objekten för den transitiva (sociala) kunskapen. Hos Fleck har, som beskrivits 
ovan, den absoluta skillnaden mellan det subjektiva och det objektiva 
relativiserats liksom skillnaden mellan teori och praktik, bl.a. genom att 
observationssatser och därmed också fakta alltid är teoribemängda. Det tycks 
därför vid första anblicken inte finnas någon likhet mellan Flecks passivt 
betingade kunskap som en av människan oberoende process inbyggd i 
tankestilen som i sin tur är socialt och historiskt betingad och Bhaskars 
intransitiva kunskap, vars objekt är generativa mekanismer, dvs. krafter och 
benägenheter, i den intransitiva verkligheten och därför inte beroende varken av 
människans existens eller av sociala och historiska omständigheter. 

Det ligger därför enligt min mening ingen motsägelse i påståendet att Fleck 
har en implicit ontologi som utgörs av de passiva komponenternas verksamhet. 
Dessa är relationer och inte ting och är ett resultat av Flecks relativisering av det 
ontiska som således upplöses i relationer och inte längre är atomistisk till sin 
natur. För Fleck existerar följaktligen inte heller ett ontologiskt djup som, enligt 
Bhaskar, möjliggör kunskapens förändring och tillväxt. Utfyllnaden av klyftan 
mellan det subjektiva och det objektiva med de passiva länkarnas verksamhet är 
därför en tanke som kan sägas ersätta Bhaskars tanke på ett ontologiskt djup 
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som bas för kunskapsutvecklingen i form av en dialektisk förmedling mellan 
kunskapens olika skikt. I stället sker kunskapsutvecklingen i en dynamisk 
förändringsprocess över tiden. 

Flecks passiva kunskap liksom hela kunskapsinnehållet i tankestilen är 
föränderligt. Den passiva komponenten kan nämligen inför införandet av nya 
fakta övergå i aktiva komponenter och tidigare aktiv kunskap bli passiv. De 
passiva länkarna kan emellertid endast aktiveras och påverkas via aktiva 
associationer och kan inte uppfattas som fristående men är trots detta till sin 
existens i princip oberoende av människans handlande. Det finns därför vid 
närmare analys ändå en tänkbar likhet mellan de skapande mekanismer och 
tendenser som utgör den intransitiva verkligheten i Bhaskars kunskapsteori och 
de passiva kopplingarna i Flecks kunskapsteori. De passiva kopplingarna kan 
sägas vara slumrande och okända för människan ända tills de genom de aktiva 
länkarnas inverkan träder i funktion och konstituerar upplevelsen av en 
verklighet. De passiva kopplingarna upplevs då som en signal inom tankestilen 
som annonserar ett motstånd mot de aktivt införda tankarna. Tillsammans med 
dessa bildas de knutpunkter i tankestilens nätverk som utgör tankekollektivets 
fakta om verkligheten. På något sätt är således passiva kopplingar eller 
komponenter någonting som manifesteras och uppträder som skapande av en 
verklighet inom tankekollektivet. De skiljer sig från de tendenser och 
mekanismer som slumrar i Bhaskars intransitiva dimension, vilka antingen 
manifesteras experimentellt inom slutna system eller spontant kan träda i 
funktion i öppna system oberoende av människans existens eller handlande, 
genom att alltid vara länkade till aktiva komponenter och att växelvis kunna 
övergå i varandra och således fortlöpande förändra den av oss upplevda 
verkligheten. Den verklighet som jag menar finns bakom Flecks kunskapsteori 
skulle således kunna vara det som manifesterar sig som en form av passivitet 
eller tröghet i tankestilen och som först träder i funktion och senare eventuellt 
förändras genom människans aktiva handlande. Den har enligt min mening 
ingen form eller gestalt utan visar sig först under vissa betingelser.1

För att vetenskapen skall vara möjlig måste det, enligt Bhaskar, finnas en 
ontologisk dimension som är skild från människan och hennes kunskap om den. 
I annat fall skulle människan själv genom sitt handlande framkalla de lagar hon 
säger sig undersöka med vetenskapens hjälp vilket enlig Bhaskar skulle 
omöjliggöra all vetenskap. På samma sätt skulle i Flecks tankevärld vetenskapen 
inte kunna förverkligas eller uppnå andra resultat än de som människan aktiverar 
                                          
1 Jfr Wittgensteins uttalande om det outsägliga, Tractatus, 5.522 �Detta visar sig � .� 



219

                                          

genom sitt handlande om det inte funnes passiva komponenter och kopplingar 
som tillsammans med de aktiva genererar fakta och en verklighet. En på så sätt 
konstituerad verklighet finns enligt Fleck inom varje tankekollektivs 
verksamhetsområde. Någon absolut verklighet skild från mänsklig verksamhet 
är därför inte en nödvändig förutsättning för vetenskapen enligt Fleck och skulle 
snarare tänkas kunna vara ett hinder eller bli ett avslut för vetenskapen som 
emellertid i både Flecks och Bhaskars version är en ständigt fortlöpande 
verksamhet, sannolikt utan gränser. Funktionen av Bhaskars ontologiska 
dimension med sitt skiktade onkologiska djup kan således i Flecks begrepp 
tankestil sägas ha övertagits av de passiva komponenterna och deras interaktion 
med varandra och de aktiva komponenterna. Den dialektik som bygger upp 
Bhaskars ontologiska djup motsvaras alltså enligt min mening av 
tankemaskineriets verksamhet hos Fleck genom att båda är en förutsättning för 
och möjliggör kunskapens förändring och tillväxt. Resultatet är för Flecks del en 
djupgående intern realistisk relativism och för Bhaskars del en transcendental 
kritisk realism. 

Den intransitiva verkligheten, som hos Bhaskar är strukturerad (skiktad) och 
differentierad (uppdelad), kan endast nås genom experimentets slutna 
betingelser. Bhaskars realistiska ontologi är icke-antropocentrisk medan Fleck i 
motsats till detta står för en antropocentrisk ontologi som är uppgången i hans 
epistemologi. Bhaskar är realist i den meningen att det finns en av människan 
och hennes aktivitet oberoende verklighet. Fleck är ingen realist i en sådan naiv 
mening utan står för en sofistikerad antropocentrisk och internt relativistisk 
realism. 

Skillnaden mellan de två tänkesätten skulle symboliskt kunna beskrivas så 
att Bhaskars ontologiska djup kan ses som en trappa med väl avsatta men 
okända trappsteg mellan de olika nivåerna under det att Fleck inte uppfattar 
trappstegen utan bara den jämna men i sick-sack gående stigningen uppåt. 

5.3.2. Kollektivet är förmer än det individuella. 

Såväl Fleck som Bhaskar betonar att vetenskapen är en social process som 
betingas av människornas verksamhet på samma sätt som kunskapen är en 
mänsklig och social produkt. Kunskapsprocessen (das Erkennen) är enligt Fleck 
den av människans aktiviteter som är mest socialt betingad och kunskapen (das 
Erkentniss) den viktigaste sociala skapelsen.1 Kunskapen är samlad i en tankestil 

1 EE, s. 58: �Das Erkennen stellt die am stärksten sozialbedingte Tätigkeit des Menschen vor 
und die Erkenntnis ist das soziale Gebilde katexochen.� 
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som bärs upp av ett tankekollektiv. Det sociala beroendet är enligt Fleck totalt 
och utesluter en individuell och från sin omgivning avgränsad process. Fleck 
pekar dock på individens betydelse för teoriformuleringen1 och de första 
trevande experimentella försöken i en vetenskaplig undersökning liksom för 
tankeutbytet mellan olika tankegemenskaper som sker individuellt. Den 
kollektiva komponenten överväger emellertid över de individuella insatserna. En 
individuell kunskap utan samband med en kontext är inte tänkbar. Fleck belyser 
detta med en undersökning av upptäckten av Wassermannreaktionen för 
påvisande av syfilis där han visar att den samlade kunskapen fanns i ett 
kollektiv. Någon individuell prestation som kunde kallas en upptäckt av 
reaktionen kunde inte urskiljas. Varje steg i processen var förankrat och 
förklarat i tankekollektivet och dirigerat av tankestilen. 

Den transcendentala realismen har inte på samma sätt som skett i Flecks 
tänkande avindividualiserat upptäcktsprocessen men betonar att ingen kunskap 
kan nås utan mänsklig aktivitet i förening med föregående kunskap. 
Förekomsten av denna kan bara förklaras med människans sociala verksamhet 
som i sin tur är ett led i den mänskliga evolutionen som har inlett 
kunskapsinhämtandet. Bhaskar ansluter sig här till den evolutionära 
kunskapsteorin som Fleck, som en av de första, har initierat. 

Nödvändigheten av vetenskaplig träning för att vinna kunskap visar på ett 
påtagligt sätt att kunskapen är en social produkt och inte en enbart individuell 
egenskap. Kunskapen delar med andra sociala produkter det förhållandet att den, 
trots att den existerar enbart genom mänsklig aktivitet, inte kan reduceras till ett 
enbart mänskligt handlande. Inhämtandet av kunskap (inlärning) har därför alltid 
ett irrationellt moment. För att den skall vara möjlig måste den innehålla en viss 
mängd föregående kunskap som är etablerad och tidigare känd. Kunskapen kan, 
enligt Bhaskar, schematiseras i de fyra aristoteliska orsakerna. Den materiella 
orsaken är den tidigare kända kunskapen i form av fakta och teorier. Den 
effektiva orsaken är ett metodologiskt paradigm för människans handlande. Den 
formella orsaken är ny kunskap, nya fakta och teorier och den finala orsaken är 
de transfaktuellt verkande generativa mekanismerna i den intransitiva 
dimensionen av verkligheten.2 Dessa fyra orsaker sammanfaller på ett tydligt 
                                          
1 Se t.ex Flecks beskrivning av Vesalius insats för den moderna anatomins tillkomst, ET, s. 
53-54.
2 Bhaskar, A Realist Theory of Scence, s. 194: �The material cause is antecedently established 
knowledge, facts and theories; the efficient cause is the methodoloical paradigm or generative 
theory at work in the theoretical ande experimental activity of man; The formal cause new 
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sätt med Flecks schematisering av kunskapen: Den materiella orsaken är på 
samma sätt som hos Bhaskar den tidigare kända kunskapen, den effektiva är 
tankestilen, den formella är kollektivets verksamhet och den finala orsaken de 
passiva komponenternas relation till de aktiva komponenterna. 

5.3.3. Kunskapen är beroende av kunskapsliknande föregångare. 

En framgångsrik kunskapsteori kan enligt Fleck inte grundas på någon form 
av a priori införda definitioner eller demarkationskriterier utan måste baseras på 
en undersökning av hur vetenskapen i verkligheten fungerar och hur den är 
konstruerad. Detta betyder att ett studium av dess historia i alla dess aspekter, 
sociala, språkliga såväl som psykologiska och kunskapsteoretiska måste utgöra 
grunden för en epistemologi som därför i sig måste vara en jämförande 
epistemologi. Såväl Bhaskar som Fleck betonar nödvändigheten av att varje 
kunskap bygger på föregående kunskaper. Bhaskar talar således om protolagar, 
�antecedent knowledge�, som en förutsättning för inhämtandet av kunskap 1

För Fleck är tidigare kunskap ofta i form av metaforer eller modeller ett 
viktigt led i uppkomsten av ny kunskap. Han betonar särskilt de ikonografiska 
modellernas tvingande makt och belyser bildens betydelse för olika begrepps 
kunskapsinnehåll (t.ex. inom den morfologiska anatomin där han visar hur olika 
anatomiska bildningar är beroende av tidens uppfattning av människans 
anatomi, en �anatomia imaginabilis�). Betydelsen av primitiva uridéer framgår 
av hans undersökning av hur sjukdomsbegreppet �syfilis� har förändrats genom 
tiderna. Den äldre uppfattningen av syfilis som en �förändring i blodet� kom 
genom sin kraft som metafor eller uridé att forma nya undersökningsprogram. 
Vägen till detta gick, enligt Fleck, genom tankekollektivet och det nätverk av 
passiva och aktiva associationer i den aktuella tankestilen som påverkade 
forskarna. Flecks åsikter sammanfaller alltså med den transcendentala 
realismens uppfattning om föregående kunskap som ett nödvändigt led i 
kunskapsprocessen.

5.4. SAMMANFATTNING

Transcendental realism bygger på två grundläggande tankar. Den första är 
nödvändigheten av en ontologi som är baserad på distinktionen mellan 

knowledge, facts and theories; and the final cause knowledge of the enduring and 
transfactually active mechanisms of nature.� 
1 Bhaskar, A Realist Theory of Science, s. 22: �Knowledge depends upon knowledge-like 
antecedents.� 
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orsakslagar (den intransitiva dimensionen) och händelsemönster (den transitiva 
dimensionen). Den andra är möjligheten att uppnå kunskap om en 
naturnödvändighet a posteriori. Uppfyllandet av dessa två villkor utgör 
förutsättningen för att kunskapsprocessen genom empiriska metoder skall kunna 
nå kontakt med den transfaktuella verkligheten i dess intransitiva dimension. 
Bhaskar företräder en realism där den objektiva verkligheten består av 
intransitiva, transfaktuellt verksamma generativa mekanismer som yttrar sig i 
tendenser och krafter och som i sin transitiva aspekt kan nås av mänsklig 
verksamhet genom det slutna experimentet. Den intransitiva verkligheten är 
däremot oberoende av människan och hennes aktivitet. Det finns således en 
ontologisk distinktion mellan den intransitiva och den transitiva verkligheten. 
Det epistemologiska villfarelsen innebär att distinktionen inte längre upprätthålls 
vilket kännetecknar såväl empirisk realism som transcendental idealism vilket i 
sin tur kan leda till objektivism eller relativism. 

Fleck anlägger till skillnad från Bhaskar enbart kunskapsteoretiska 
synpunkter på kunskapsprocessen. Han beskriver en passiv komponent i 
kunskapen som av människan uppfattas som ett uttryck för en objekt verklighet. 
Denna verklighet är en del i en trehövdad kunskap som också konstitueras av det 
individuella och det kollektiva (det sociala). Samtidigt som det av aktiva och 
passiva länkar sammanflätade nätverket i tankestilen ömsesidigt påverkas och 
förändras finns en historisk anknytning till tidigare kunskap. Det dynamiska 
förloppet i kunskapsprocessen som är kontinuerligt och alltid pågående, 
utesluter en absolut eller slutlig kunskap. Kunskapen är således alltid relativ och 
föränderlig. Den passiva delen av kunskapen, som är en aspekt av eller en sida i 
kunskapsprocessen, ger en illusion av harmoni och tröghet åt kunskapens 
innehåll, en illusion som upplevs som en av människan oberoende verklighet. 
Den andra aspekten av kunskapen, den aktiva, deltar liksom den passiva i 
uppbyggnaden av tankestilens struktur. Genom sina ständigt pågående 
ömsesidiga associationer konstituerar de tillsammans fakta och verklighet. 
Enligt Bhaskars synsätt kan det hävdas att Fleck faller i den epistemologiska 
fallgropen eftersom han inte erkänner någon ontologisk distinktion mellan den 
passiva och den aktiva aspekten av kunskapen. Det kan emellertid också anses 
vara riktigt att påstå att han har överbroat klyftan mellan det objektiva och det 
subjektiva, mellan teori och praxis, mellan kunskap och kunskapens innehåll så 
att det inte längre finns en fallgrop att falla i. Är då Fleck en idealist? Nej, inte i 
den meningen att världen endast är en konstruktion av människan! Ja, kanske i 
den utvidgade bemärkelsen att kunskapen som konstituerar verkligheten är en 
social och mänsklig verksamhet präglad av sin historia och sin omgivning. Fleck 
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sociologiserar och historiserar epistemologin och är i denna bemärkelse en 
antiidealist. Han kan därför sägas vara rationalist i en social aspekt med en 
relativistiskt präglad internt realistisk inställning till verkligheten. 

Det finns en viktig skillnad mellan Flecks relativistiska realism och 
Bhaskars transcendentala realism nämligen den olika inställningen till 
nödvändigheten av en ontologi. Bhaskar kräver upprättandet av en ny ontologi 
medan Fleck endast gör implicita och indirekta ontologiska åtaganden. För 
Bhaskar är det viktigt att kunna undvika eller gendriva den epistemologiska 
villfarelsen, för Fleck är det ett mål att avskaffa den, om den överhuvudtaget 
finns. Skillnaden i synen på nödvändigheten av en ontologi kan kanske förklaras 
av de olika traditioner de båda forskarna arbetar i. Flecks tankestil domineras av 
den pluralistiska medicinen med sitt Janusansikte där en entydig ontologi inte 
med säkerhet kan etableras; Bhaskars transcendentala realism utgår från en 
sociologiskt och naturalistiskt inriktad forskartradition som saknar en entydig 
ontologi. Målet är emellertid det samma, nämligen ett försök att smälta samman 
sinneserfarenhet och förnuft, empirism och rationalism, skepticism och 
dogmatism till en övergripande relativistisk och realistisk verklighetstro för att 
kunna förklara kunskapens förändring och tillväxt på ett rationellt sätt. 

5.5. LUDWIK FLECK OCH DET STARKA PROGRAMMET

Enligt den positivistiska synen på vetenskapen är kunskapen internt autonom 
och därmed inte i behov av några förklaringar annat än då den ger avvikande 
eller felaktiga resultat. Denna tanke är gammal och har sannolikt sitt ursprung i 
Platons tänkande där Idéerna eller Formerna bara gäller det positiva, det sanna, 
det goda och det sköna och där lögn, ondska och fulhet är brister dvs. avvikelser 
och därmed flyktiga fenomen utan form.1 Det starka programmet hävdar att all 
kunskap, såväl den rationella som den avvikande alltid måste ha en orsak och att 
denna orsak skall vara socialt grundad. Samma förklaringsmodell skall således 
gälla för såväl det rationella som det avvikande, för det som är riktigt och för det 
som är fel. Det kan inte vara så att det som följer rationellt av ett program inte 
behöver en orsak och att enbart det som är avvikande måste förklaras. Samma 
förklaringsmodell måste t.ex. gälla för hur en bro skall byggas som varför den 
rasar.2 Inom naturvetenskaperna, som undersöker världen empiriskt i avsikt att 

1 Eriksen och Tranøy, Filosofi och Vetenskap, del 1, s. 84. 
2 Bloor, Knowledge and Social Imagery ,s. 3: �� the aim of mechanics is to understand 
machines which work and machines which fail; bridges which stand as well as those which 
fail.� 
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nå sann kunskap om verkligheten, styrs verksamheten av logiska samband vars 
regler definieras av människan och som tillmäter det deduktiva förfarandet en 
avgörande roll för att nå målet, den absoluta sanningen. �Det rationella kan 
liknas vid ett tågsätt på räls där rälsen bestämmer vart tåget skall gå� eller �som 
om människan kunde överskrida den fysikaliska kausalitetens riktningslösa 
�push and pull� och utnyttja den för helt andra ändamål som bestämmer 
tänkandet.�1 Naturvetenskapens modell kan inte tillämpas på de humanistiska 
vetenskaperna eftersom det inte kan finnas en kunskap a priori som är rationell 
och en annan vars empiriskt funna avvikelser är irrationella och måste förklaras 
externt.2 Inte heller kan som Lakatos hävdar3 det som är internt inom 
vetenskapen ha försteg framför det som är externt, dvs. �rationella 
rekonstruktioner� eller vetenskapens �inre historia� kan inte vara det som är 
primärt och den yttre historien det som är sekundärt. 

Det starka programmet vänder sig således mot den centrala idén i den 
gängse kunskapssociologin att det rationella i vetenskapen är autonomt och 
självförklarande och att empiriska och sociologiska förklaringar är begränsade 
till det irrationella.4 Människans kognition blir på så sätt självförklarande och 
självpådrivande och sin egen förklaring. I stället bör vetenskapen definieras så 
att den kan användas även för andra relationer än de som gäller internt inom 
naturvetenskaperna. Inom humanvetenskaperna inklusive den medicinska 
vetenskapen tillkommer en faktor utöver de som kännetecknar 
naturvetenskaperna, nämligen den handlande människan och hennes relationer 
till omgivningen och andra människor, alltså en social och en psykologisk 
aspekt som inte finns inom naturvetenskaperna men som måste beaktas, särskilt 
inom medicinen och sociologin. Dessutom tillkommer en historisk faktor som 
också bidrar till kunskapens föränderlighet. 

Gemensamt för olika former av logisk positivism och många av dess 
efterföljare, enkannerligen den empiriska naturvetenskapen som sådan, är kravet 
på en avgränsning av vetenskapen från det som inte är vetenskap. 
Avgränsningen avsåg i sin ursprungliga positivistiska utformning att skilja ut det 
                                          
1 Ibid., s. 5: �Like an engine on rails, the rails themselves dictate where it will go. It is as if 
men can transcend the directionsless push and pull of physical causality and harness it, � to 
quite other principles and let these determine their thougts.� 
2 Ibid., s. 6: �� nothing makes people do things that are correct but something does make, or 
cause, them to go wrong.� 
3 Lakatos, �History of science�, s. 9. 
4 Bloor, Knowledge and Social Imagary, s. 7: �once chosen, the rational aspects of science are 
held to be self-moving and self-explanatory. Empirical and sociological explanation are 
confined to the irrational.� 
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meningsfulla från det meningslösa. Verkligheten avgränsas genom en sådan 
gränsdragning till att omfatta enbart det som är meningsfullt Det som är 
meningslöst är varken sant eller falskt och således omöjligt att undersöka med 
vetenskapliga metoder. Det meningslösa kan därför inte verifieras och måste 
rensas ut från vetenskapen som kännetecknas av krav på verifierbarhet och 
absolut visshet. Vetenskapens mål att nå �sanningen� går via induktion och 
deduktion enligt logikens lagar, sammanfattade i den hypotetiskt-deduktiva 
modellen.1 Vägen och medlen är således noga avgränsade och målet en för allt 
och alla, i forntiden, nutiden och framtiden gällande sanning. På så sätt har 
naturvetenskaperna implicit accepterat en teleologisk inriktning,2 dvs. en strävan 
mot ett bestämt mål, nämligen den absoluta sanningen. De antar härigenom en 
extrem form av asymmetri och får på så sätt en deterministisk prägel. Samtidigt 
avvisar den empiriska vetenskapen explicit all målinriktad verksamhet genom 
att förkasta teleologiska förklaringar och finala orsaksmodeller liksom alla 
förklaringar som inte ryms inom en formell logik, dvs. inom av människan 
fastställda regler eller i kategorier givna av vår konstitution. Eftersom den 
empiriska vetenskapen utgör kontakten med verkligheten måste kunskapsteorin, 
för att uppfylla det starka programmet, få en sådan form att den kan identifiera 
även det ontologiska, så att den ontologiska verkligheten kan underkastas 
samma lagar som gäller för den epistemologiskt bestämda verkligheten, vilket 
betyder att det ontologiska också måste vara meningsfullt för att kunna inordnas 
i vetenskapen. Detta betyder i själva verket att ontologin måste assimileras till 
epistemologin eller att formen finns i materien som Aristoteles hävdade och inte 
utanför materien som Platon hävdade, eller att det starka programmet har begått 
det av Bhaskar påpekade epistemologiska felslutet. 

Bakom den gängse naturvetenskapen finns en dröm eller önskan om en 
naturlig förklaring av världen, en yttersta orsak, eller med Flecks ord ett 
�Fixum�, som inte behöver förklaras i vetenskapliga termer och som gör 
vetenskapen internt koherent, dvs. rationell genom att den sammanfaller med 
och begränsas av människans förnuft. Då kravet på absolut visshet och det därav 
betingade demarkationskravet förklaras vara gällande i all evighet och i alla 
världar, blir människan härigenom avskärmad från sin historia men också från 
sådana egenskaper som känsla och vilja liksom från sitt handlande och sin 
aktuella omvärld. Människan blir en abiologisk och asocial, enbart kognitiv 

1 Johansson och Liedman, Positivism, s. 25. 
2 Bloor, Knowledge and Social Imagery, s. 7-8: �The theory that tacitly underlies these ideas 
is a goal-directed or teleological vision of knowledge.� 
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varelse som passivt, genom att följa logikens regler, bara observerar och 
registrerar verkligheten som finns utanför henne. 

Det starka programmet har ingen ontologisk dimension och programmet 
medger enbart epistemologiska aspekter, dvs. det är en metodförklaring med 
normer för hur vetenskap skall bedrivas på ett rationellt sätt utan ett antagande 
av en oberoende verklighet �där ute�. Programmet framträder således med drag 
som är kännetecknande för Flecks skeptiska kunskapsteori som också avvisar 
alla former av en absolut verklighet och som gör anspråk på att vara en ren 
kunskapsteori utan behov av en avskild ontologisk bakgrund. Kraven på 
symmetri i förklaringar är desamma liksom åsikten att framgång och 
misslyckanden är vardera lika viktiga för kunskapsprocessen och att kausala 
förklaringar skall vara betingade av sociala och historiska aspekter och gälla 
både för det som är riktigt och det som är fel. Implicit finns i den logiska 
positivismen en idé om en målinriktad eller teleonomisk vision (målet är den 
absoluta eller sanna kunskapen) av kunskapens rationalitet. Detta blir ett 
dilemma för den traditionella kunskapssociologin som stöder sig på en 
positivistisk kunskapsteori eftersom de teleonomiska och kausala 
orsaksmodellerna utgör två oförenliga ståndpunkter som utesluter varandra.1

Den traditionella kunskapssociologin måste därför, enligt Bloor och Barnes, 
ersättas av det starka programmets kausala syn på kunskapen för att kunna bli en 
ny och effektiv sociologisk vetenskap. 

I Flecks vetenskapsteori intar den sociala förklaringsmodellen en central 
plats och han avvisar alla former av intern autonomi. Han har inget behov av en 
vetenskap som måste legitimeras som essentiell och nödvändig. Vetenskapen är 
i stället en socialt betingad, skapande verksamhet vars resultat kan förändras och 
vars natur kan avslöjas genom empiriska undersökningar. En epistemologi som 
enbart är teoretiskt betingad undersöker inte verkliga händelser utan endast 
fantasier. Fleck framträder här som vore han en antirealist vilket emellertid inte 
är fallet. Han betonar att vetenskapen från början alltid är osäker och famlande 
men att kunskapsprocessen genom sin förmåga till förändring utmynnar i nya 
begrepp och fakta och att detta är grunden för alla framsteg inom vetenskapen. 
Dagens fantasier blir morgondagens fakta. 

I det starka programmet finns inga diakrona aspekter. Det finns således 
ingen historisk eller annan utvecklingsprocess antydd. Basen för programmet är 
den starka sociala anknytningen men som inte tycks ta hänsyn till förändringar 
                                          
1 Ibid., s. 9: �The teleological and causal models represent programmatic alternatives which 
quite exclude one another. Indeed, they are two opposite metaphysical standpoints.� 
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inom den sociala sfären i annan mening än att kausaliteten skall gälla 
symmetriskt, opartiskt och reflexivt. Kausaliteten innebär att sociala orsaker 
alltid skall prioriteras före interna, autonoma och teleologiska förklaringar. 

I artikeln �Wissenschaftstheoretische Probleme�, som har formen av ett 
samtal mellan Simplicius och Sympaticus,1 låter Fleck den sistnämnde summera 
sin kunskapsteori i några punkter formulerade som vetenskapens proberstenar. 
Dessa kan inte utgöras av logiska strukturer eller av allmänna 
överenskommelser (konventionalism) och inte heller enbart av en praktisk 
tillämpbarhet (pragmatism) utan återfinns som specifika drag i kunskapens 
utvecklingshistoria, i strukturen hos relevanta tankekollektiv och i den 
karakteristiska vetenskapliga tankestilen. Endast genom att applicera en 
jämförande epistemologi på tänkandets sociala nätverk är det därför möjligt att 
nå kunskap om det vetenskapliga tänkandets historia och ursprung. Sympatikus 
säger att en logisk uppbyggnad inte kan vara ett kriterium på vetenskap eftersom 
misstag ofta också är logiskt konstruerade. Inte heller kan en härledning från 
grundläggande element eller elementära satser vara ett kriterium eftersom det 
inte finns några sådana element. Ett allmängiltigt ömsesidigt instämmande 
(intersubjektiv observerbarhet) utgör heller inget kriterium eftersom någon 
sådan allmängiltighet inte finns utan bara ett instämmande från vår egen 
gemenskap som också den falska kunskapen förfogar över. Inte heller är 
användbarhet ett kriterium eftersom illusionernas harmoni gör falsk kunskap 
lika användbar som sann. Det enda riktiga kriteriet på vetenskap är de 
karakteristiska kännetecknen på vetenskaplig kunskap som utgörs av den 
historiskt unika kunskapsutvecklingen, tankekollektivets struktur och den 
signifikanta vetenskapliga tankestilen. Endast inom ramen för en allmän 
sociologi för tänkandet och med hjälp av en jämförande epistemologi kan 
kännetecknen på ett vetenskapligt tänkandet identifieras.2 Avståndstagandet från 

1 ET, s. 128. 
2 ET, s. 144-45: �Symphaticus: Die Logizität des Aufbaus ist nicht Kriterium der 
Wissenschaft, weil ein systematischer Irrtum oftmals logischere Auffassungen gibt. Die 
Ableitung aus grundlegenden Elementen oder elementaren Sätzen ist nicht Kriterium der 
Wissenschaft, weil es solche Elemente nicht gibt � Die Zustimmung der Allgemeinheit ist 
nicht Kriterium der Wissenschaft, weil es die Zustimmung der �Allgemeinheit� nie gibt, 
sondern nur die �unserer Gemeinschaft�, und darüber verfügt die Falsche Erkenntnis genauso 
� Auch die Anwendbarkeit ist nicht Kriterium, weil dank der Harmonie der Täuschungen die 
falsche Anschauung genauso anwendbar ist � Das einzige Kriterium der Wissenschaften sind 
die spezifischen Merkmale wissenschaftlichen Erkennens. Die historische Einmaligkeit ihrer 
Entwicklung, die Struktur der entsprechenden Denkkollektive, die Charakteristik des 
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användbarhet som ett kriterium på vetenskap skall inte förblandas med Flecks 
framhävande av tillämpbarhet (adekvans) som ett tecken på att ett faktum har 
konstituerats. 

De specifika dragen i Flecks kunskapsteori är de aktiva och passiva 
kopplingarna som styr begreppsutvecklingen från det arkaiska tänkandet till 
dagens moderna begrepp och som ger utvecklingen en viss deterministisk 
prägel. Detta skall inte tydas som en intern autonomi i vetenskapen utan skall 
fattas som resultatet av en tredelad, självreglerande process som är socialt och 
historiskt betingad och som uppkommer genom ett samspel mellan 
varseblivning, handling och verklighet (omgivningen). Varken det fylogenetiska 
eller ontogenetiska ursprunget till kunskapen kan fastställas. Kunskapsprocessen
finns således redan i och med att varseblivning och handling existerar och utgör 
en ömsesidig växelverkan mellan dessa. Människan är ingen �tabula rasa�, inget 
oskrivet blad, utan är hela tiden, vid varje varseblivning, mitt uppe i 
kunskapsprocessen,1 och utgör med ett fenomenalistiskt uttryck �the lived 
body�, den upplevda kroppen. 

Kausaliteten skall också kunna appliceras på sanningsbegreppet eftersom det 
starka programmet innebär att skillnaden mellan det som är verifierbart och det 
som inte är verifierbart inte skall tolkas som en demarkationslinje mellan 
vetenskap och icke-vetenskap. Enligt Fleck finns inte någon sådan 
demarkationslinje och inte heller någon absolut sanning eller absolut falskhet. 
Vad som är sant varierar eftersom sanningen står att finna i knutpunkterna i det 
vibrerande nätverk av passiva och aktiva kopplingar som formar tankestilen. Då 
dessa är föränderliga genom att nätverket hela tiden förändras blir sanningen 
liksom fakta och verkligheten också föränderliga. 

Fleck ansluter sig således till det starka programmets första punkt att 
förklaringar skall vara kausala och socialt betingade. Det finns ingen absolut fast 
punkt, ett �Fixum�, som möjliggör en rationell vetenskap i gängse mening. 
Varken fakta eller teori är absoluta, båda är föränderliga och kan förklaras 
socialt och historiskt.2

Det starka programmets sanningsteori vänder sig mot den gängse 
uppfattningen att sanning är ett absolut begrepp och anser att såväl sanna som 
falska övertygelser skall behandlas lika med avseende på syftet att ge en 
                                                                                                                                   
wissenschaftlichen Denkstils. Nur auf vergleichendem Weg, im Rahmen einer allgemeinem 
Soziologie des Denkens, erkennen wir die Merkmale wissenschaftlichen Denkens.� 
1 ET, s. 46 och 47. 
2 EE, s. 70: �Ebensowenig, wie es ein �Alles� gibt, gibt es ein �Allerletztes�, ein 
Fundamentales, aus dem sich die Erkenntnis logisch aufbauen ließe.� 
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förklaring. Indikatorn för vad som är sanning i den mening vi (den vanliga 
människan) använder begreppet är att teorin fungerar.1 Sanningsteorin om 
korrespondens med verkligheten har i det starka programmet ersatts av teorins 
korrespondens med sig själv, dvs. en pragmatisk och instrumentell teori om 
korrespondens.2 Hur man värderar en teori är en intern process i den meningen 
att systemet måste vara koherent, dvs. varje del måste anpassas eller stämma 
överens med varje annan del eller det hela. Det starka programmet står således 
för en koherensteori för sanning med en pragmatisk och instrumentell prägel. 

Fleck likställer ofta sanning och verklighet som varande ett resultat av 
samspelet mellan kunskapens passiva och aktiva komponenter. I andra 
sammanhang beskriver han sanningen, verkligheten eller det objektiva som 
uttryck enbart för de passiva elementen i kunskapen. Dessa utgörs inte av ting 
utan av relationer som inte kan förklaras varken psykologiskt eller historiskt och 
som därför ter sig som �sanna�. Sanningen är emellertid varken relativ eller 
objektiv i en trivial betydelse utan alltid eller nästan alltid fullständigt definierad 
inom en tankestil. �Sanningen är heller inte en konvention utan i en synkron 
aspekt ett stilriktigt utformat tanketvång och i en diakron aspekt en historisk 
händelse� (min översättning).3 Fleck förnekar således möjligheten av en absolut 
sanning i den mening som ges av den logiska empirismen. Sanningen är inte 
relativ i relation till något absolut utan är föränderlig och beroende av historiska 
och sociala företeelser vars passiva relationer upplevs som verklighet eller 
sanning. Flecks sanningsbegrepp är därför inte en korrespondensteori utan 
snarast ett begrepp präglat av koherens eller samförstånd inom den aktuella 
tankestilen.

Hans uppfattningen om vetenskapens rationalitet kan beskrivas i liknande 
tankegångar. Ett fritt, �objektivt� tänkande är inte möjligt och det finns ingen 
absolut rationalitet. Möjligheten av ett tänkande, som är fritt från tillfälliga och 
personliga omständigheter, är meningslöst. Det finns bara ett tänkande, 
nämligen det som är i samklang med en tankestil. Detta upplevs emellertid som 
ett fritt tänkande eftersom överensstämmelsen med tankestilen innebär att det 
inte finns något tvång över tanken, dvs. det kan fritt och schematiskt formuleras 
i ord och meningar samt förmedlas utan deformering eller restriktioner. Det 

1 Bloor, Knowledge and Social Imagery, s. 33: �The indicator of truth that we actually use is 
that the theory works.� 
2 Ibid., s. 33: �This not the correspondance of the theory with reality but the correspondance 
of the theory with itself.� 
3 EE, s. 131: �Auch ist Wahrheit nicht Konvention, sondern im historischen längsschnitt: 
denkgeschichtliches Ereignis, im momentanen Zusammanhang: stilgemäßer Denkzwang.�
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benämns då rationellt tänkande. Kausaliteten, som vanligen kallas rationell, är 
egentligen enligt Fleck en relikt från kraftigt känsloladdade kollektiva idéer.1

Den logiska positivismen skiljer mellan sanning och falskhet, mellan det 
som är rationellt och det som är irrationellt och åberopar kausala förklaringar 
enbart för den negativa sidan, dvs. för misstag, fel eller avvikelser. Det som är 
rationellt, sant eller logiskt följdriktigt har en inneboende förklaring och några 
andra orsaker behöver inte anföras. Genom att på detta sätt definiera ett 
kunskapsområde som internt autonomt, blir framgångsrikt intellektuellt arbete 
självförklarande och självförsörjande och vetenskapen därmed en �rationell� 
verksamhet. Vetenskapens interna historia eller de �rationella 
rekonstruktionerna� är, enlig Lakatos, autonoma och skall prioriteras framför 
icke-rationella förklaringsmodeller. Det finns emellertid alltid en irrationell rest 
som enligt den logiska positivismen lämpligen kan överlämnas till sociologer 
eller psykologer. När den rationella aspekten av vetenskapen förklaras vara 
självförklarande och självgenererande blir empiriska, psykologiska och 
sociologiska förklaringar irrationella och kunskapssociologi begränsad till att 
omfatta misstagens sociologi. En liknande tendens kan urskiljas i den gängse 
synen på den medicinska vetenskapen som huvudsakligen sysslar med det 
avvikande och det sjukliga som alltid måste förklaras under det att det friska, 
hälsan, är något givet som inte kräver förklaring. 

Avvikande resultat, fel och misstag måste alltså enligt den vedertagna 
vetenskapsteorin förklaras externt, vilket ofta sker genom hänvisning till sociala 
eller psykologiska omständigheter. Enligt det starka programmet är 
missuppfattningar i viss mening normala och oundvikliga och Bloor påpekar att 
Durkheims diskussion om brott borde kunna appliceras på missuppfattningar. 
�Frågan är inte om brott [missuppfattningar] finns utan vilken sort av brott 
[missuppfattningar] som kan finnas� (min översättning).2 Enligt Fleck 
uppkommer fel och misstag ur samma kollektiva atmosfär som �sann� och riktig 
kunskap, nämligen som följd av en integration av tankar, händelser, 
missförstånd, uteslutning av åsikter mm., alltså genom sociala mekanismer och 
                                          
1 EE, s. 68: �Die Kausalitätsbeziehung z.B. galt lange Zeit für rein verstandesmäßig und war 
doch ein Überbleibsel der dämonologischen Kollektivvorstellung, die stark gefühlmäßig 
betont war.� 
2 Bloor, Knowledge and Social Imagery, s. 22: �The question is not wether to have crime, it is 
only a matter of which crime.� Resonemanget stöder sig på Durkheims uppfattning om 
kriminaliteten som ett socialt friskhetstecken hos samhället och att straffets viktigaste 
funktion är att stärka samhällets värdegenenskap. Se Durkheim, Sociologins metodregler samt 
Dag Østerberg, Émile Durkeims samhällsteori, kapitel 7, s. 125-138. 
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behöver ingen särskild förklaring.1 Varken den felaktiga eller den riktiga 
kunskapen uppstår, enligt Fleck, genom logiska processer utan är ett resultat av 
en komplex omformningsprocess inom tankekollektivet.2 Liknande tankegångar 
har framförts av Gaston Bachelard enligt vilken den moderna medicinens 
utveckling inte kan förklaras enbart av en konstruktionsprocess utan också måste 
innefatta en process där kunskapen destrueras.3 Fleck illustrerar detta med en 
undersökning av hur en vetenskaplig verksamhet baserad på intellektuella 
misstag och okunnighet kunde utvecklas och för en tid blomstra under andra 
världskriget inom ett av tyskarnas koncentrationsläger.4 Samma mönster 
upprepades som vid tillblivelsen av andra vetenskaper, dvs. från oklara och 
dunkelt förstådda utgångspunkter kunde en verksamhet byggas upp som bestod i 
tillverkning av ett tyfusvaccin. Utgångspunkterna var felaktiga, utbildningen 
obefintlig och hanteringen av processen grundad på misstag och felaktigt 
uppfattade premisser men kunde ändå under en lång tid dupera 
koncentrationslägrets ledning som trodde att ett fullt vetenskapligt utformat och 
verksamt (men likafullt verkningslöst) vaccin mot tyfus hade producerats och 
som också kom till användning vid fronten. 

Kravet på symmetri utesluter naturalistiska förklaringar och är avsett att 
vederlägga den analytiska filosofin och dess krav på en internt autonom 
vetenskap som lämnar förklaringen av det oväntade eller avvikande till 
psykologin eller sociologin. Som en följd av detta blir kunskapen enligt det 
traditionella synsättet uppdelad i en autonom självförklarande del som är 
rationell och en annan form av kunskap som omfattar det externa, det som är 
irrationellt eller avvikande. Eftersom den medicinska vetenskapen inte har som 
mål att söka efter regelbundenheter och inte kan inordnas i logikens lagar utan i 
stället handlar om det som är avvikande, dvs. det patologiska, skulle detta för 
medicinen innebära att en förklaringsmodell skulle gälla för det fysiologiska (det 
friska) och en annan för det patologiska (det sjukliga). Detta skulle enligt den 
gängse uppfattningen om vetenskapens natur betyda att den medicinska 
vetenskapen jämställs med sociologi och psykologi och således bara skulle få 

1 ET, s. 140: �Es gab keinen individuellen Autor des Irrtums. Er wuchs aus der kollektiven 
Stimmung individuellen Tuns und Unerlassens � Der soziale Mechanismus des Entstehens 
des Irrtums [ist] der gleiche wie der Mechanismus des Entstehens wahren Wissens.� 
2 Ibid., s. 140: �In irrtümlichen wie im wahren Wissens entsteht die Anschaung nicht durch 
logische Kalkulation irgendwelcher Elemente, sondern durch einen komplizierten 
stiliserenden Prozeß.� 
3 Bachelard, Le nouvel esprit scientifique.
4 ET, s. 128-145. 
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syssla med det avvikande, vilket Fleck avvisar. Det starka programmets krav på 
opartiskhet ingår som en del i kravet på symmetri, dvs. samma 
förklaringsmodell måste komma till användning för P som för icke P. 

Fleck uttrycker sig inte alltid klart när det gäller de här diskuterade 
åsikterna. Han framhåller att det medicinska tänkandet liksom tänkandet inom 
alla naturvetenskaper visserligen innehåller orsaksrelationer, men att dessa inte 
alltid innebär att resultat är fullt avhängigt av eller jämställt med orsaken utan i 
stället alltid är det samma (invariant) oavsett orsak och ibland t.o.m. kan vara 
antagonistiskt. De medicinska begreppen är ömsesidigt förbundna med varandra 
genom ett mycket stort antal samband. Det finns därför, enligt Fleck, i det 
medicinska tänkandet ytterligare en faktor, nämligen en �intern disposition� 
eller �inre fallenhet�, som tillsammans med �extern påverkan� anses kunna 
förklara det avvikande, det patologiska. Till de kausala faktorerna är således 
alltid lagda andra dispositionella faktorer som inte är utbytbara. Eftersom dessa 
ibland fungerar antagonistiskt kan man inte deducera någonting inom den 
medicinska vetenskapen och heller inte härleda prognoser för framtiden. 

I Flecks kunskapssociologi finns enligt min mening det starka programmet 
redan inbyggt. Detta är emellertid i sin sentida utformning alltför snävt 
avgränsat för att kunna inrymma hela Flecks vetenskapsteori. Meyerson har 
påpekat att vetenskapen inte kan förklaras varken som en a priori eller en a 
posteriori grundad verksamhet utan alltid har drag av båda aspekterna.1 På 
samma sätt finner Bhaskar att det alltid finns ett �överskottselement�, som inte 
kan förklaras rationellt om man accepterar empirisk realism eller transcendental 
idealism.2 Hos Fleck återfinns detta element i �Imponderabilierna�, dvs. de 
ovägbara elementen i tankestilen, som motsvarar de passiva kopplingarna. 
Förutom denna �inre fallenhet� som finns som en möjlighet eller tendens i 
begreppen och som bidrar till den probabilistiska begreppsutvecklingen inom 
medicinen, finns en annan irrationalitet inbyggd i kunskapsakten, nämligen 
nödvändigheten av utbildning och erfarenhet för att kunna tolka vetenskapliga 
experiment.

Det starka programmet har som mål att vara ett vetenskapligt program med 
speciella krav som skiljer det från det gängse positivistiskt präglade 
vetenskapsidealet som det vill ersätta. Programmet innehåller vidare ett krav på 
                                          
1 Meyerson, Identity & Reality, s. 400: �Reality is partial intelligible, and our scientific 
knowledge is mixed with a prioiri elements and with others which are a posteriori.�
2 Bhaskar, A Realist Theory of Science, kapitel 3, sektion 2: �The surplus element in the 
analysis of law-like statements � .� 
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reflexivitet som måste gälla för kunskapssociologin liksom för den vetenskapliga 
verksamheten. Det är emellertid inte säkert att det starka programmet kan 
användas för att undersöka sin egen verksamhet eftersom en invändning mot det 
starka programmet är att det är en självdestruerande form av relativism. Om 
orsakssammanhangen är generella och innehåller socialt betingade komponenter 
om både det som är sant och det som är falskt, kan detta uppfattas så att det 
starka programmet själv är falskt eller att det tvingas göra undantag för
vetenskapliga undersökningar och så begränsa sig till att handla om misstag eller 
det som är falskt. Förutsättningen för detta är att orsakssammanhangen alltid är 
förbundna med misstag eller begränsningar. Om en övertygelse skall bedömas 
som sann eller falsk har emellertid ingenting att göra med dess orsak.1

Fleck, som i sina teorier framhåller den kollektiva strukturen i vetenskapen 
och förnekar den individuella insatsen, kan få det svårt att undvika frågor som 
gäller reflexiviteten. Han framträder i sitt arbete med en utpräglad individuell 
framtoning. Han refererar således endast i ringa utsträckning sin samtids och 
tidigare forskares insatser inom epistemologi och sociologisk kunskapsteori. 
Thomas Schnelle har undersökt Flecks beroende av samtida och tidigare polska 
filosofer och kunnat belägga vissa samband mellan Flecks teorier och 
ontologiska frågeställningar som vid den tiden var aktuella i Polen.2 Löwy har å 
sin sida visat att många av Flecks tankar om den medicinska vetenskapens 
struktur kan återfinnas i arbeten hos polska medicinhistoriker.3 Fleck kan sägas 
vara ett exempel på det som Ben-David kallar �hybridisering�, dvs. hans 
kunskapsteori kan ses som ett resultatet av ett socialt betingat införande av nya 
vetenskapliga idéer i vetenskapsfilosofin. Resultatet av en sådan förflyttning 
mellan två vetenskapliga discipliner förklarar enligt Ben-David på samma sätt 
två andra vetenskapliga nyskapelser nämligen relationen mellan bakteriologin 
och Pasteur respektive mellan psykoanalysen och Freud.4 Om man godtar denna 
variant av det starka programmet kan Flecks epistemologi sägas uppfylla kravet 
på reflexivitet. Å andra sidan är det inte givet att en rättvis bild ernås av Flecks 
relationer till den samtida forskningsfronten genom att utgå enbart från de 
arbeten han citerar eftersom kutymen för angivande av referenser har varierat 
avsevärt. Det finns således exempel på att framstående forskare inte alltid citerar 
alla sina källor eller redogör för hela utvecklingsgången av sina idéer. 

1 Bloor, Knowledge and Social Imagery, s. 14: �Whether a belief is to be judged true or false 
has nothing to do with whether it has a cause.� 
2 Schnelle, Ludwik Fleck � Leben und Denken.
3 Löwy, The Polish School of Philosophy of Medicine, s. 215-227. 
4 Ben-David, �Roles and Innovations in Medicine�, s. 557-568. 
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Konstruktivismen, som har avsvurit sig alla samband med det ontologiska och 
som är en verksamhet som själv vill jämställa sig med annan teknisk fabrikation, 
uppfyller naturligtvis kravet på reflexivitet. Socialkonstruktivismen ställer inga 
andra krav på sig själv än att vara konstruktivistisk. 

Idén om �outsider-rollen� i den vetenskapliga kunskapsprocessen kan 
emellertid få stöd även från annat håll. Kuhn beskriver således att 
upphovsmännen till en vetenskaplig revolution eller till den oro som föregår en 
sådan ofta är unga och ännu ej hårt uppbundna till ett paradigm.1 Fleck hade 
redan gjort samma iakttagelse när han förklarar hur nya tendenser inom 
bakteriologin nådde framgång eftersom företrädarna för dessa var amerikanare 
som inte var hårt uppbundna till den i Europa förhärskande �Koch-Cohns dogm� 
om bakteriernas invariabilitet.2 Samma roll tillmäts två av de ledande 
vetenskapsmännen inom det projekt som Latour och Woolgar studerat, nämligen 
Guillemin och Shally. Deras framgångar förklaras med att de var forskare från 
ett annat land som inte var bundna av lokala konventioner.3

5.6. FLECK OCH KONSTRUKTIVISMEN

Konstruktivismen är förutom en modern konstriktning (rysk modernism, 
arkitektur och bildkonst) också en term i vetenskapsteorin som en beteckning för 
idén att den värld som beskrivs skulle vara beroende av den språkliga 
begreppsstrukturen hos en axiomatiserad teori, t.ex. i Wittgensteins mening, när 
han beskriver ett nätverk eller galler genom vilket han ser världen,4 och på så 
sätt vara en konstruktion av vad de språkliga begreppen handlar om. 

Ludwik Fleck anses i dag tillsammans med Hèléne Metzger vara en av 
föregångarna till den vetenskapsteoretiska konstruktivismen.5 Den centrala idén 
här är att vetenskapliga fakta är socialt och historiskt konstruerade och hos Fleck 
grundad i en kombination av erfarenheter från medicinsk vetenskaplig skolning 
                                          
1 Kuhn, Scientific Revoöutions, s. 90: �Almost always the men who achieve these 
fundamental inventions of a new paradigm have been very young or very new to the field 
whose paradigm they change.� 
2 EE, s. 123. 
3 Latour och Woolgar, Laboratory Life, s. 119. �It is probably no coincidense that the two re-
searchers (Guillemin and Shally) who dared to plunge themselves into the task of reshaping 
the field were both immigrants� � � Guillemin and I, we are immigrants, obscure little 
doctors, we fought our way to the top: � (Shally 1976).� Citat från B.Latour´s interview 
1976, New Orleans. 
4 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus. 6.341, s. 114-115. 
5 Löwy, �The Scientific Roots of Constructivist Epistemologies: Hélène Metzger and Ludwik 
Fleck�, Études sur / Studies on Hélène Metzger utgivna av G. Freudenthal, s. 219-235. 
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och praktisk yrkesgärning inom bakteriologins område. Av intresse är att det 
finns en påfallande likhet mellan Flecks och Metzgers epistemologi och 
historiska syn på kunskapens uppkomst. Hélène Metzger var kristallograf och 
arbetade i Frankrike ungefär samtidigt med Fleck under hans aktiva tid före det 
andra världskriget. Båda var intresserade av sin vetenskapliga disciplins historia 
och var så vitt man vet i huvudsak självlärda inom det filosofiska området. De 
hämtade sina praktiska erfarenheter från likartade arbetsformer som 
huvudsakligen var deskriptiva och klassifikatoriska till sin natur, nämligen 
bakteriologiskt rutinarbete respektive morfologiskt kristallografiskt arbete på 
bakteriologiska respektive kristallografiska laboratorier. Båda var av judisk börd 
och tillbringade under kriget år i tyska koncentrationsläger där Metzger dog. De 
kände med all sannolikhet inte till varandras arbeten. Karakteristiskt för båda var 
åsikten att vetenskapen var underbestämd och konstruerad och att den därför 
måste omkonstrueras för att kunna bearbeta verkligheten som var kaotisk och 
multifaktoriell. Även Latour och Woolgar hämtar sina erfarenheter från 
laboratorievärlden, nämligen renframställning av en neuroendokrinologiskt 
verksam polypeptid (ett äggviteämne).1

Konstruktivismen lägger i sin analys av det vetenskapliga arbetet stor vikt 
vid påvisandet av mikrosociala faktorer, dvs. dagliga individuella samtal, 
diskussioner och interna möten mellan forskarna. Samma form av samverkan 
beskrivs av Fleck, t.ex. vid valet av olika tillsatser i utarbetandet av 
Wassermannreaktionens reagenser2 eller när han beskriver hur kännedomen om 
olika kockers (en form av bakterier) utseende fanns i bakgrunden som en 
praktisk kunskap hos alla medarbetarna på det bakteriologiska laboratoriet.3

Konstruktivismen kan i detalj redogöra för de sociala faktorernas allt 
avgörande betydelse för konstruktionen av ett faktum och därmed också för hur 
verkligheten är uppbyggd. Konstruktivismen innebär som namnet säger att den 
intellektuella verksamheten i den empiriska epistemologin har en konstruktiv 
snarare än en deskriptiv funktion.4 Den konstruktiva verksamheten är förbunden 
med beslutsprocesser i kunskapsproduktionen som inte är baserade på logikens 
regler utan är, i likhet med förhållandena i Flecks kunskapsteori, ett resultat av 

1 Latour och Woolgar, Laboratory Life.
2 EE, s. 106-108. 
3 EE, s. 116: �Nun erinnert gewohnheitsgemäßig jeden Laboratoriumsarbeiter der 
Streptokokkus an den Staphylokokkus � .� 
4 Knorr-Certina, The Manufacture of Knowledge, s. 5: �We have said that this process [a shift 
in the analysis to the actual process of research] should be seen as constructive rather than 
descriptive.� 



236

sociala processer av underhandlande och övertalande natur delvis mot en 
ekonomisk bakgrund. Jämför Kuhns beskrivning av vikten av övertalning i den 
förparadigmatiska vetenskapen när det gäller att välja mellan olika 
konkurrerande paradigm! I vetenskapens förändringsprocess ingår, enligt Latour 
och Woolgar, som viktiga element en obestämdhet, osäkerhet och tillfällighet i 
kombination med analoga processer i tänkandet.1 Variabiliteten i det 
kontextuella fältet med ett överskridande av avgränsade grupperingar t.ex. en 
yrkeskår, är karakteristiskt för den vetenskapliga verksamheten. Latour och 
Woolgar framhåller att så länge man anser att det hos vetenskapsmän finns en 
särskild �tänkandets process�, så länge kommer idén att vetenskapen är något 
som i princip är skiljt från vanligt sunt förnuft att befrämja idéer om det 
övernaturliga, det mystiska som något som varken materialister eller 
konstruktivister kan förstå eller förklara. �Vetenskapsmän tycks arbeta 
vetenskapligt just därför att de är vetenskapsmän.�2

Vetenskapen ses av forskare i allmänhet som en samlad och väl ordnad, 
logisk och konsistent verksamhet. Den består emellertid i själva verket enligt 
konstruktivismen av ett agonistiskt fält3 där vetenskapsmän bekämpar varandra 
för att ur ett kaos av ostrukturerade observationer med hjälp av socialt 
tillgängliga procedurer skapa en ordnad helhet.4 Beskrivningen av det 
agonistiska fältet stämmer väl överens både med Kuhns beskrivning av 
tillståndet i mognadsprocessen i ett förparadigmatisk stadium eller i den 
�extraordinära vetenskapen� som föregår en vetenskaplig revolution liksom med 
Flecks beskrivning av ett kaos i tidiga stadier av begreppsutveckling och 
faktabildning (jfr kapitel 2). 

Ett faktum är inte enbart en social produkt. I dess framväxt ingår också en 
omvandlingsprocess som innebär att alla spår av dess tillkomst utplånas eller 
blir svåra att identifiera. Detta sker i ett visst skede under processens gång då 
analoga aspekter ersätts av logiska resonemang samtidigt som de praktiska 
omständigheterna snabbt förändras. Detta leder till att praktiken och teorin inte 
längre förefaller vara relaterade till varandra. Varje hänsyftning på resultatet av 
omvandlingsprocessen får ett drag av overklighet eller ger intrycket av 
                                          
1 Latour och Woolgar, Laboratory Life, s. 173: �Such analogical links �[analogical 
connections such as �A is like B�, �A reminds me of B' and �A might be B�]� have proved 
particularly fruitful in science even though they are logically imprecise.� 
2 Ibid., s. 136: �Scientists thus seem to operate because they are scientists.�
3 �Agonistisk� av agon, agones (grekiska) strid, tävlingskamp hos de gamla grekerna, se 
Ekbohrn, 100 000 främmande ord, s. 34. �Agonistic fields�, kampens arena, tävlingsbana. 
4 Latour och Woolgar, Laboratory Life, s. 237-238. 



237

                                          

snilleblixt. Den intuitiva upptäckten kan emellertid alltid förklaras genom 
sociala orsaker. Karakteristiskt för dessa är den okonventionella formen av 
kommunikation mellan vetenskapsmän, den mikrosociala aspekten, som inte 
alltid i detalj är dokumenterad, och som är en förutsättning för verksamheten 
som inte är logiskt underbyggd utan snarast en form av analogt tänkande. 

Konstruktionen av fakta innebär att även verkligheten är konstruerad. På 
samma sätt som ett faktum kan övergå till en artefakt genom en process som är 
den motsatta till dess uppkomst, kan verkligheten också dekonstrueras. Det finns 
ingen verklighet �där ute� innan ett påstående har konstituerats som ett faktum, 
dvs. verkligheten kan inte användas för att förklara ett faktum.1 Bhaskars 
epistemologiska felslut kan således inte begås eftersom förutsättningarna för 
felslutets uppkomst saknas. 

Det är svårt att sammanfatta konstruktivismens budskap i klara punkter på 
samma sätt som det starka programmet eftersom detta till stor del finns implicit i 
konstruktivismen. Följande punkter utöver de fyra tidigare angivna punkterna 
som karakteriserar det starka programmet är avsedda att utgöra ett 
diskussionsunderlag för en jämförelse med Ludwik Flecks vetenskapsteori. 

1. Vetenskapen är en aktiv process som är inriktad på produktion i stället för 
legitimering av kunskap. Fakta liksom den därav beroende verkligheten är en 
produkt av vetenskaplig verksamhet. 
2. Vetenskapen kan avmystifieras genom att tillämpa makro- och mikrosociala 
förklaringar på verksamheten. 
3. Det finns ingen verklighet �därute�, som legitimerar kunskapen. Vetenskaplig 
aktivitet är inte �om naturen� utan ett agonistiskt spel för att konstruera 
verkligheten. 
4. I den vetenskapliga aktiviteten är den informella kommunikationen regel och 
den formella användbar endast som en a-posteriori gjord efterrationalisering. 
5. I den vetenskapliga aktiviteten är oordning regel och ordning undantag. 
6. Vetenskapens uppgift är att producera fakta som kan nyttiggöras i samhället 
eller av vetenskapen för fortsatt produktion av nya fakta. Det finns ingen gräns 
för en sådan process. 

Genom att införliva konstruktivismen i kunskapsteorin har kunskapsteorin 
avgränsat sig från eller rättare sagt avsagt sig en ontologisk dimension. 
Verkligheten är socialt konstruerad och vetenskapen sysslar inte längre med 

1 Ibid., s. 182: �Out-there-ness is the consequence of scientific work rather than its cause.� 
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kunskapens legitimering eller med frågor om sanning och falskhet. Den 
ontologiska dimensionen är i själva verket avskaffad och det hela är ett 
agonistiskt spel som bedrivs kollektivt med individen som aktör. Vetenskapen är 
varken realistisk eller idealistisk, möjligen rationell i den bemärkelsen att den 
strävar efter framgång för sin produkt, verkligheten. Den kan beskrivas som 
utilitaristisk och relativistisk i den meningen att den alltid efter behov kan 
konstrueras. Den kan också dekonstrueras beroende på omständigheterna.1 Dess 
relativism är inte orsakad av en relation till en objektiv och oberoende verklighet 
eftersom en sådan verklighet inte finns utan skall ses som relativistisk i 
betydelsen föränderlig. 

Flecks epistemologiska vetenskap har många drag gemensamma med den 
beskrivna bilden av konstruktivismen men det finns också mycket som skiljer 
dem åt. Fleck anser liksom konstruktivisterna att kunskapsprocessen är en aktiv, 
skapande verksamhet och inte ett passivt anammande av något som redan är 
givet. Den mikrosociala aspekten finns klart belagd i Flecks arbeten med flera 
exempel hämtade från medicinens område, t.ex. den detaljerade analysen av hur 
ingredienserna till Wassermannreaktionen valdes ut och varierades,2 liksom 
skildringen av hur beskrivningen av difteribacillernas karaktäristiska 
kännemärken ändrades med tiden från en lärobok till en annan,3 till skillnad från 
Kuhns ansatser där den mikrosociala aspekten i analyserna är mindre 
framträdande eller helt saknas.. 

Vetenskaplig observation och vetenskapliga experiment är ofta enligt Fleck 
föremål för mytbildning, där forskaren som en annan Julius Cesar vinner sina 
framgångar enligt formeln �veni-vidi-vici�.4 I verkligheten måste 
vetenskapsmannen först lära sig att observera innan han kan förstå, dvs. 
tradition, utbildning och samarbete måste först skapa en stiliserad och riktad 
förmåga till uppfattning och handling. Nödvändigheten av erfarenhet 
introducerar ett irrationellt moment i kunskapen som inte logiskt kan 
rättfärdigas. Introduktionen till ett kunskapsområde är vidare ett slags 
invigningsrit som utformats av andra och som i alla avseenden liknar 
motsvarande procedurer inom etnologi och andra kulturhistoriska sammanhang. 
                                          
1 Ibid., s 179: �� [T]he deconstruction of reality. The reality �out there� once again melts back 
into a statement, the conditions of production of which are again made explicit.� 
2 EE, s. 106-108. 
3 ET, s. 69-76. 
4 EE, s. 111. 
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�Den heliga anden sänker sig ned över novisen och det hittills osynliga blir 
synligt för honom� (min kursivering och översättning).1

Kunskapsprocessen har i överförd bemärkelse också många drag 
gemensamma med den klassiska hermeneutiska processen, dvs. tolkning av 
litterära texter som kan liknas vid förklaring och förståelse av vetenskapliga 
experiment eller dess resultat dokumenterade i �exemplars� eller fallstudier. 
Kunskapen är inte en tvåställig relation mellan den som vet och det han har 
kunskap om. Den redan existerande kunskapsfonden utgör den tredje delen i 
varje kunskap. Kunskapen är därför ingen process, som är individuellt avgränsad 
eftersom den existerande kunskapsmängden som finns i tankekollektivet alltid 
överstiger den enskilda individens kunskap. Flecks epistemologi har således inta 
bara hermeneutiska drag utan är också klart holistisk. 

Inom en grupp människor som utbyter idéer och har ett intellektuellt 
samarbete finns embryot till ett tankekollektiv och en tankestil. Dessa utgör 
basen för den epistemologiska vetenskapen eftersom kunskapen inte bara är en 
socialt betingad process utan också står att finna i det nätverk av associationer 
och relationer som byggs upp mellan människorna i tankekollektivet. 
Tankestilens aktiva och passiva komponenter är inte oföränderligt givna utan 
förändras med tiden genom tankekollektivets verksamhet. De antar förr eller 
senare, genom den omformningsprocess som Fleck kallar stilisering och som 
motsvarar det som Latour och Woolgar kallar �stabiliseringsprocessen i 
kunskapen�, nya aspekter utformade i anslutning till tankemönstret inom 
kollektivet. De kan emellertid, om de är tillräckligt aktiva, omforma passiva 
kopplingar till aktiva och på så sätt påverka och internt förändra en tankestil. 
Omvänt kan aktiva kopplingar övergå i en passiv fas vilket bidrager till att 
förklara kunskapens ständiga omvandling samtidigt med dess tilltagande attityd 
av tröghet. 

Klara paralleller finns här mellan konstruktivismens beskrivning av 
omformningsprocessen som styr omvandlingen av en artefakt till ett faktum och 
Flecks beskrivning av de förändringar som leder fram till ett faktum. Detta kan 
illustreras med hur ett vetenskapligt utlåtande enligt Fleck är formulerat 
beroende på om det är riktat till en lekman eller till en sakkunnig. Till en lekman 
får utlåtandet en kort och koncis form som framställer ett säkerställt faktum som 
inte kan betvivlas. I utlåtandet till en sakkunnig kollega är formuleringen 
betydligt mer detaljrik och osäker och alternativa slutsatser diskuteras. I 

1 EE, s. 137: �Der heilige Geist senkt sich auf der Neuling herab und bis jetzt Unsichtbares 
wird ihm sichtbar.� 
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konstruktivismens schema går detta till så att en artefakt som representeras av en 
ren hypotes under omformningen, efter omständigheter som beror på den 
vetenskapliga aktiviteten, till en början förses med olika modulerande attribut 
som efter en vändpunkt i stabiliseringsprocessen utelämnas så att påståendet 
(hypotesen, artefakten) till slut kan framställas som ett faktum utan några 
medföljande historiska kommentarer eller förklaringar eller spår av ett 
författarskap.1 Likheterna med konstruktivismen är ännu mer framträdande om 
kunskapsprocessen jämförs mer i detalj. Den kritiska frågan är hur ett faktum 
kan bestämmas eller med andra ord, när blir en hypotes, som är föremål för en 
empirisk undersökning, ett faktum. I konstruktivismens modell sker detta i det 
ögonblick då de temporala attributen och den historiska beskrivningen inte 
längre behöver anföras utan nuläget har accepterats av andra forskare och av 
samhället som praktiskt användbart antingen i andra vetenskapliga sammanhang 
eller i produktionen av ämnet.2 Precis som i Flecks kunskapsteori är det 
karakteristiskt för konstruktivismens faktabildning att när ett faktum väl är 
konstruerat så har stora delar av den mellanliggande processen avskärmats eller 
glömts bort vilket kan gälla även för det ursprungliga problemets formulering. 
På samma sätt beskriver Latour och Woolgar att alla referenser till själva 
processen försvinner när processen har stabiliserats och nått sin slutpunkt, dvs. 
när ett faktum har konstruerats.3

Det som bestämmer förloppet är således att omformnings- och 
stabiliseringsprocessen från hypotes till faktum når en vändpunkt eller 
stabiliseringspunkt4 och att denna vändning inte längre kan förhindras av 
praktiska eller ekonomiska inflytanden. Ett faktum har kommit till, antingen då 
andra intressenter har övertalats att acceptera de aktuella förhållandena utan att 
fråga efter tidigare relationer som har blivit ointressanta eller då ekonomiska 
hinder finns för ytterligare forskning. 

Det finns således en vändpunkt i processen som kan undersökas och som 
inträffar då sociala och historiska orsaker antingen inte längre erkänns, glöms 
bort eller inte utgör ett hinder. Det är framför allt detta förhållande som är 
intressant vid en jämförelse med Flecks uppfattning om hur ett faktum kommer 
                                          
1 Latour och Woolgar, Laboratory Life, s. 82, figur 2.3: �A fact is nothing but a statement 
with no modality and no trace of authorship.� 
2 Ibid., s. 106: �A fact only becomes such when it loses all temporal qualifications and 
becomes incorporated into a large body of knowledge drawn upon by others.� 
3 Ibid., s. 176: �It is characteristic of the process of fact construction that stabilisation entails 
the escape of a statement from all reference to the process of construction.� 
4 Ibid., s. 147: �turning point� eller s. 176: �point of stabilisation.� 
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till. Även Fleck beskriver således en vändpunkt i tillblivelseprocessen. Tidigare 
analoga och irrationella men också sociala faktorer förlorar sin betydelse och de 
temporala och historiska aspekterna glöms bort så att inte ens den aktuella 
aktören kan beskriva eller erinra sig processens utgångspunkter. När 
Wassermannreaktionen väl var ett faktum kunde Wassermann själv inte i detalj 
redogöra för dess ursprung och angav till och med uppenbart felaktiga premisser 
för de ursprungliga försöken.1 Hela skeendet har på ett målande sätt beskrivits 
av Fleck med följande ord: �Samma sak hände med Wassermann och hans 
medarbetare som med Kolumbus: de sökte Indien och var övertygade om att de 
befann sig på väg dit men fann Amerika. Ännu mer: deras väg var inte en 
konsekvent seglats i avsedd riktning utan en irrfärd med ständiga kursändringar 
och det som de uppnådde var inte deras mål� (min kursivering och 
översättning).2

Fleck beskriver den egentliga vändpunkten vid tillkomsten av 
Wassermannreaktionen som det skede i undersökningen, då intresset skiftade 
från försök att påvisa antigen, som var den ursprungliga idén, till påvisandet av 
syfilitiska antikroppar, som i början av undersökningsprocessen endast var av 
sekundärt intresse. Ingen författare kan anges som visar vändpunkten och det 
kan heller inte fastställas exakt när den skedde och inte ens logiskt förklaras hur 
den skedde.3

Likheten i beskrivningen är uppenbar och det är tydligt att Fleck mycket 
tidigt var den epistemologiska gåtan på spåren hur ett faktum kan ha en 
sociologisk förklaring och inte vara beroende av någon apodiktisk eller apriori 
verksam förklaringsmodell med krav på absolut visshet och säker legitimering.

Detta är med säkerhet också förklaringen till hur vetenskapen ursprungligen 
startade. Ett problem för all forskning över kunskapens tillblivelse är vad som 

1 EE, s. 97: �Die Idee Wassermanns und seiner Mitarbeiter �nach der man ein 
Spirochätantigen und einen Spirochätamboceptor, also eine spezifische Antigen-
Antikörperreaktion nachweisen zu haben glaubte� ist demnach vollkommen irrig gewesen.� 
Och vidare s. 100: �was Wassermann selbst darüber später dachte � .� 
2 EE, s. 91: �Denn Wassermann und seinen Mitarbeitern erging es wie Kolumbus: sie suchten 
Indien und waren überzeugt, sich auf dem Weg dorthin zu befinden � sie fanden aber 
Amerika. Noch mehr: ihre Fart war nicht konsequentes Segeln in beabsichtiger Richtung, 
sondern eine Irrfahrt mit beständigem Richtungswechsel; und was sie erlangten, war nicht ihr 
Ziel.�
3 EE, s. 95: �Diese Wendung bedeutet die eigentliche Erfindung der Wassermann-Reaktion 
als brauchbarer Reaktion ... Der Zeitpunkt dieser entscheidenden Wendung läßt sich nicht 
genau bestimmen. Man kann keine Autoren nennen, die sie bewußt ausführten, man kan nicht 
genau feststellen, wann sie geschah und nicht einmal logisch einfach erklären wie sie 
geschah.�
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föregår vetandet; om det har en individuell eller sociologisk form eller är a 
priori. Enligt Kuhn finns ett förparadigmatiskt stadium och enligt Fleck kan 
ursprunget spåras bakåt i tiden till ur-eller präidéer som fortfarande ibland kan 
kännas igen i nutidens vetenskap. Problemet diskuterades redan av Platon i 
dialogen Menon där han framlägger tanken om anamnesis eller medfödda idéer 
som förklaring till en a priorisk kunskap. I motsatts till detta framhöll Locke att 
kunskapens utgångspunkt inte kan vara medfödda idéer utan måste ses som en 
tabula rasa. Insikten hos Fleck att perception och handling alltid är kopplade till 
varandra även i den mest primitiva organism och att det ena inte kan finnas utan 
det andra är grunden för uppfattningen att kunskap uppkommer när kontakt 
etableras med omgivningen och med andra organismer, dvs. när processen får en 
social prägel. Kunskapsakten är alltså ursprungligen både verklighetsanknuten
och socialt grundad. Här finns också den ursprungliga trefaldiga 
sammankopplingen mellan det subjektiva och det objektiva, individen och 
omgivningen med den tredje länken, det kollektiva, som Fleck framhåller som 
ett karaktäristiskt drag i kunskapsprocessen. 

Vid närmare undersökning kan ytterligare likheter mellan Flecks 
kunskapsteori och konstruktivismen i tillblivelsen av ett faktum påvisas. De 
första stegen i processen i form av inledande undersökningar är ofta trevande 
och otydligt utformade. De leder inte sällan till resultat som senare inte kan 
verifieras eller upprepas. Situationen beskrivs ofta som kaotisk och den fortsatta 
utvecklingsgången som slingrande eller som Latour och Woolgar säger som en 
�alternerande dans�1 och utan ett bestämt mål. Enligt Fleck styrs processen av 
tankestilen hos det tankekollektiv inom vilket arbetet utförs. Genom tankestilens 
stiliserande omformning av tankeinnehållet påverkas aktörerna och deras arbete 
så att detta allt mer omformas för att anpassas till tankestilens nätverk av aktiva 
och passiva kopplingar. Dessa bildar tillsammans tankestilens �inre harmoni� 
eller, som Fleck också kallar den, �illusionernas harmoni� vilken som sådan 
representerar det motstånd som nya idéer ställs inför och som utgör den �fasta 
grund�, dvs. de passiva kopplingarna, som är den empiriska vetenskapens mål.2

                                          
1 Latour och Woolgar, Laboratory Life, s. 87: �By contrast, other assertions can be seen to 
change their [the statements] status rapidly, following a kind of alternate danse, as thay are 
proven, disproven, and proven again.� 
2 EE, s. 124: �Die Arbeit des Forschers heißt: im verwickelten Gemenge, im Chaos, dem er 
gegenügersteht, das, was seinem Willen widersetzt, zu unterscheiden. Dies ist der feste Boden 
� dies sind die passiven Koppelungen� och s. 125: �Allen empirischen Wisenschaften gilt 
das Herausarbeiten dieses �festen Bodens derTatsachen� als das Ziel.� 
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Detta bidrar i sin tur till att dessa till slut omformas till en omedelbart iakttagbar 
gestalt som kan införlivas med tankestilen och erkännas som ett faktum.

Enligt Latour och Woolgar är processen som leder till konstruktionen av ett 
faktum i sin början karakteriserad av att det bara finns en gradskillnad mellan 
det som är falskt och det som är enbart felaktigt, mellan det objektiva och det 
subjektiva, mellan det som är högst troligt och det som är mindre troligt, mellan 
misstag och framgång, mellan artefakt och faktum. Under den agonistiska 
processen förses påståenden med modaliteter i form av attribut som under 
processens gång ändras, överges eller modifieras ända tills en stabilisering sker 
då hypotesen delas så att den dels representerar ett påstående om objektet (dvs. 
hypotesen), dels får ett eget liv som ett eget objekt. Allt efter processens 
fortskridande tilldelas objektet en ökande realitet samtidigt som det ursprungliga 
påståendet om objektet (dvs. hypotesen) minskar sin realitet. I början av 
stabiliseringen var objektet en virtuell bild av påståendet (en artefakt) för att till 
slut bli en spegelbild av verkligheten �därute� (ett faktum).1 Konstruktionen av 
ett faktum kan då i efterhand uppfattas som ett skeende som följer en enkelriktad 
logisk linje som oundvikligen leder fram till den slutgiltiga strukturen. Samtidigt 
blir det förflutna omkastat och väntar bara på att avslöjas så att alla kan se det.2 I 
Laboratory Life kan man finna en målande beskrivning av förloppet 
exemplifierat med skeendet i den Brownska rörelsen.3

Dekonstruktionen av verkligheten sker enligt samma process men i omvänd 
ordning, dvs. verkligheten �därute�, ett faktum, återgår i ett påstående, en 
hypotes, en artefakt.4 Den mikrosociala aspekten på produktionen av ett faktum 
och dess reversibilitet gör det möjligt att påstå att skillnaden mellan ett faktum 
och en artefakt skulle vara att verkligheten i efterhand, när processen är 

1 Latour och Woolgar, Laboratoty Life, s. 176-177: �At the point of stabilisation there appears 
to be both objects and statements about these objects. Before long, more and more reality is 
attributed to the object and less to the statement about the object. Consequently an inversion 
take place�� �At the onset of stabilisation, the object was the virtual image of the statement; 
subsequently, the statement becomes the mirror of the reality �out there�.� 
2 Ibid., s. 177: �At the same time the past becomes inverted. TRF has been there all along, 
justwaiting to be revealed for all to see.� 
3 Ibid., s. 87: �Amidst the general Brownian agitation a fact has been constituted � when it 
occurs, a statement becomes incorporated in the stock of taken-for-granted features which 
have silently disappeared from the conscious concerns of daily scientific activity. The fact 
becomes incorporated in graduate text books or perhaps forms the material basis for an item 
of equipment. Such facts are often thought of in terms of the conditional reflexes of �good� 
scientists or as a part of the �logic� of reasoning.� 
4 Ibid., s. 179: �The reality �out there� once again melts back into a statement � .� 
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avslutad, är relaterad till ett faktum och inte tvärtom.1 En artefakt beror däremot 
bara på lokala tillfälliga omständigheter eller psykologiska faktorer. 

I de ovan citerade satserna framskymtar problemet om verklighetens natur 
enligt Althusser och kravet på införandet av en ontologi enligt Bhaskar som gör 
det möjligt att skilja mellan kunskapen och de objekt som kunskapen handlar 
om, och som i sin tur ligger bakom det epistemologiska felslutet, dvs. att 
ontologiska frågor kan besvaras i epistemologiska termer. Fleck förnekar 
uttryckligen, liksom Latour och Woolgar, att en verklighet �därute� skulle finnas 
som en av oss oberoende verklighet och som det är vetenskapens mål att avslöja. 
Konstruktivismen förnekar inte att det finns en verklighet �där ute� men hävdar 
att �out-there-ness� (utanförskapet) är följden av vetenskapligt arbete snarare än 
dess orsak.2 I Flecks arbete skymtar möjligheten av en form av verklighet, som 
inte har de attribut som är karakteristiska för den positivistiska uppfattningen av 
verkligheten, dvs. kraven på absolut visshet och slutlig legitimering, men som 
ändå delvis är oberoende av mänsklig aktivitet. �Verkligheten� är, enligt min 
mening, i någon form en förutsättning för Flecks epistemologi. Varje människa, 
varje kollektiv har enligt Fleck sin egen verklighet. Denna kännetecknas av en 
ontologi som inte har en bestämd form eller struktur, som är passiv till sin natur 
och vars form delvis är beroende av människan genom hennes sociala 
verksamhet, delvis oberoende av henne. 

I den process som konstruktionen av ett faktum utgör, är verkligheten en 
efterkonstruktion som enligt Latour och Woolgar kan förklaras i makro- och 
mikrosociala termer. Bakgrunden till den klyvning och omvändning av ett 
påstående som sker i metamorfosen mellan artefakt och faktum är att varje 
påstående har en dubbel potential av dels subjektivitet (artefakt) och dels 
objektivitet (faktum), som gör att påståendet är reversibelt. En dekonstruktion 
från faktum till artefakt är därför också möjlig.3 Verkligheten formas som en 
konsekvens av stabiliseringen i den ovan beskrivna processen och inte tvärtom 
så att verkligheten är en förutsättning för att en stabilisering skall ske.4

                                          
1 Ibid., s. 180: �The distinction between reality and local circumstances exists only after the 
statement has been stabilized as a fact � �reality� cannot be used to explain why a statement 
becomes a fact, since it is only after it has become a fact that the effect of reality is obtained.� 
2 Ibid., s. 182: � ��out-there-ness� is the consequence of scientific work rather than its 
cause.�
3 Ibid., s. 179-180. 
4 Ibid., s. 180: �We do not use the notion of reality to account för the stabilisation of a 
statement because this reality is formed as a consequence of this stabilisation.� 
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Flecks verklighet skall sökas i hans teori om aktiva och passiva kopplingar, 
begrepp som inte har någon direkt motsvarighet i konstruktivismen eller i det 
starka programmet. Kunskapen innehåller många olika associationer och 
relationer som inte är psykologiskt eller historiskt betingade och som heller inte 
är av logisk eller rationell karaktär, men som tycks vara �reella�, �objektiva� 
och �sanna� och som Fleck kallar passiva. De aktiva komponenterna motsvarar 
de förutsättningar som utgör basen för fakta och tillhör såväl individen liksom 
kollektivet. De passiva komponenterna svarar för det motstånd mot förändringar 
som finns i tankestilen, �den inre harmonin�, och som konstituerar det som vi 
upplever som verkligheten. I kunskapen ingår därför tre faktorer, det 
individuella, det kollektiva och den av passiviteten i tankestilen betingade 
�objektiva verkligheten�. Ingen av dessa är en metafysisk entitet, eftersom alla 
tre kan undersökas med avseende på relationer till varandra.1 Sådana relationer 
är t.ex. det förhållande att ett kollektiv består av individer, eller att den 
�objektiva verkligheten� kan upplösas i historiska sekvenser av idéer som kan 
undersökas med en jämförande epistemologi. Genom konstruktionen av fakta 
och den växelverkan mellan aktiva och passiva kopplingar som finns i processen 
skapas möjligheter både till förändring och till ett fast sammanhållet nätverk av 
associationer. Detta fast sammanknutna nätverk ger upphov till känslan av en 
verklighet och en oberoende existens av fakta. Ju lösare nätverket är 
sammanfogat desto mer plats finns för t.ex. magi. Ju fastare nätet är desto 
starkare och stelare blir den inre harmonin men desto mer försvåras det fria 
idéskapandet och tankeutbytet. 

Fleck förnekar således en absolut verklighet men beskriver indirekt en 
verklighet som är betingad av tankestilens passiva komponenter. Varje individ 
har också sin egen verklighet i vilken han lever. Varje intellektuell aktivitet 
motsvaras följaktligen av en verklighet. Människans kognition är en aktiv, 
levande och skapande relation, mellan perception och beredskap för handling, en 
skapande akt. All existens är baserad på ömsesidig påverkan och är därigenom 
relativ. Det verkliga är således inte absolut utan relativt, men trots detta inte 
skapat enbart av människan. Verkligheten är inte heller ideell i den meningen att 
den endast finns hos individen utan verkligheten finns i samhället representerat 
av ett tankekollektivet och dess tankestil. Verkligheten är således både en följd 
av och en orsak till de fakta som bygger upp tankestilen. Förklaringen är att de 

1 EE, s. 56: � � das Individuum, das Kollektiv und die objektive Wirklichkeit (das Zu-
Erkennende), bedeuten etwa nicht metaphysische Wesen: auch sie sind untersuchbar, d. h. sie 
haben zueinander noch andere Beziehungen.� 
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passiva kopplingarna i kunskapen indirekt kan påverkas och förändras av 
människan men inte avskaffas. De finns alltid som en del i tankestilen och 
utövar den stilisering som är tankestilens verkande kraft. Människan närmar sig 
därför inte asymptotiskt en absolut verklighet, som Popper och Kuhn hävdar, 
eftersom verkligheten och därmed kunskapen om verkligheten alltid förändras. 
Verkligheten avlägsnar sig i stället allt mer samtidigt som vi tycker att vi närmar 
oss den. Strävan att nå en absolut kunskap om verkligheten bygger, enligt Fleck, 
på ett missförstånd. I jämförelse med vad skulle en absolut verklighet vara 
oavhängig? 1

Frågor om fakta, verklighet och sanning är intimt förbundna med varandra. 
Om fakta och verklighet kan konstrueras och förklaras av sociala orsaker finns 
inte längre ett behov av ett absolut sanningsbegrepp eftersom det då inte finns 
någon enhetlig och fast bas mot vilken vetenskapen kan stämma av resultatet av 
sin verksamhet. 

Utgångspunkten för både det starka programmet och konstruktivismen är att 
sociala orsaker skall utgöra grunden för vetenskapen och att sanna och falska 
begrepp skall förklaras symmetriskt och kausalt. Såväl sanning som falskhet kan 
då bara referera till sociala förhållanden och skillnaden måste kunna förklaras 
genom vad som är användbart och nyttigt eller vad som leder till framgång. 
Kravet på en absolut skillnad försvinner. �Indikatorn för sanning som vi faktiskt 
använder är att teorin fungerar och indikatorn för fel är misslyckandet att 
etablera och bibehålla denna arbetsrelation i framgångsrika förutsägelser.�2 Det 
starka programmet tar liksom Fleck avstånd från den gängse 
korrespondensteorin för sanning och ansluter sig till en koherensteori där alla 
delar i teorin måste överensstämma med varandra och med helheten. Teorin kan 
sägas vara en koherensteori med en intern konsistens. 

5.7. SAMMANFATTNING

Sanningen är enligt Fleck varken relativ eller objektiv. Den är heller inte ett 
resultat av en konvention utan kan definieras i sin diakrona aspekt som en 
tankehistorisk händelse och i sin synkrona aspekt som ett stiliserat, omformat 
                                          
1 ET, s. 56: �Wovon soll die absolute Wirklichkeit unabhängig sein?� 
2 Bloor, Knowledge and Social imagery, s. 33: �The indicator of truth that we actually use is 
that the theory works � The indicator for error is the failure to establish and maintain this 
working relationship of successful prediction.� 
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tanketvång.1 Vad som är sant och vad som är reellt kan således förändras 
eftersom båda begreppen är relaterade till en föränderlig tankestil. Alla tre 
teorierna rör sig således med likartade sanningsbegrepp vars relation till den 
upplevda verkligheten kan vara olika eftersom de olika verklighetsbegreppen ej 
är helt sammanfallande. 

Ludwik Flecks kunskapsteori har många gemensamma drag både med det 
starka programmet och med konstruktivismen. De skiljs emellertid åt i viktiga 
avseenden framför allt när det gäller förhållandet till verkligheten. Fleck 
publicerade sina arbeten ett tiotal år innan de andra programmen aktualiserades 
men trots detta går det inte att hävda att det finns en direkt påverkan dem 
emellan eftersom Flecks arbeten under en lång tid förblev okända och inte tycks 
ha spelat någon inspirerande roll varken för utformningen av det starka 
programmet eller för konstruktivismens idéer. Att likheterna även i detaljer ändå 
är så påfallande kan enligt min mening tas som intäkt för att en tankestil har en 
stiliserande förmåga som tycks kunna verka över tid och rum och således 
bekräfta en av Flecks huvudteser att kunskapen är socialt och historiskt 
betingad. Förklaringen och ursprunget till de gemensamma tankegångarna måste 
med all sannolikhet sökas i tidigare samtida arbeten. 

Gemensamma drag för de tre här diskuterade programmen, dvs. 
konstruktivismen, Flecks relativism och Bhaskars transcendentala realism är att 
de alla uppfyller det starka programmets fyra punkter. Konstruktivismen har 
tagit steget fullt ut mot en av praxis dominerad och socialt präglad teori som i 
allt liknar verksamheten vid en industri eller fabrik där realism innebär att det 
som inte kan förändras med avsikt är verkligt. Verkligheten är det som motstår 
trycket av en kraft.2 Slutprodukten är fakta som konstituerar verkligheten. Flecks 
kunskapsteori har, utöver att den uppfyller kraven i det starka programmets fyra 
punkter, en implicit ontologisk dimension som avviker från den logiska 
positivismens ontologi, men som har vissa likheter med den transcendentala 
realismens ontologi i Bhaskars utformning. 

Av de fyra diskuterade programmen står tre för realism och ett för idealism, 
varav tre ger uttryck för en relativistisk uppfattning. Det starka programmet står 
för en relativistisk idealism, konstruktivismen för en kontingent realism och 

1 EE, s. 131. �Auch ist Wahrheit nicht Konvention, sondern im historischen Längsschnitt: 
denkgeschichtliches Ereignis, im momentanen Zusammenhange: stilgemäßer Denkzwang.�
2 Latour och Woolgar, Laboratory Life, kapitel 6, not 17, s. 260: �That which cannot be 
change at will is what counts as real� och � If reality means anything, it is that which �resists� 
the pressure of a force.� 
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Fleck för en relativistisk realism. Endast Bhaskars transcendentala realism 
undgår relativismens stämpel. 
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6. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Kunskapens ballong kan, tack vare den fasta grund som de passiva länkarna 
bildar, blåsas upp inifrån utan hjälp av �God´s eyes view� eller förlitan på ett 
�Fixum�

Tiden mellan världskrigen var en brytningstid för filosofin som kännetecknades 
av den logiska positivismens försök att ersätta den traditionella filosofins 
romantiska utformning med en filosofi baserad på strikt vetenskapliga 
förutsättningar, där alla former av metafysik var uteslutna och där kunskapen 
baserades på enbart empiriskt verifierbara fynd utformade i �den vetenskapliga 
metoden� med fysiken som förebild. Den alltmer tilltagande missbelåtenheten 
med den spekulativa naturfilosofins inställning till de snabbt växande 
naturvetenskaperna, särskilt fysik och kemi, gjorde det nödvändigt att radikalt 
förändra den filosofiska bakgrunden och befria vetenskapen från den romantiska 
filosofins framhävande av förnuftets primat över erfarenheten och den 
experimentella verksamheten. Den tyska naturfilosofin motsvarade inte längre 
vetenskapens allt större komplexitet och praktiska betydelse. Reaktionen kom att 
framträda tydligast i Wien där den s.k. Wienkretsen med en lång rad 
framstående filosofer och vetenskapsmän huvudsakligen inom 
naturvetenskaperna utformade det som senare skulle komma att benämnas den 
logiska positivismens vetenskapssyn. Liknande reaktioner uppstod i Berlin där 
Reichenbach och medarbetare utvecklade den �vetenskapliga filosofin� liksom i 
Warschawa-Lwów där den polska filosofin hade vissa anknytningar till 
Wienkretsen utan att direkt företräda den logiska positivismen samt i England 
och Amerika där den logiska analysen kom att bli den dominerande filosofiska 
skolan.

Flecks huvudarbete skrevs i en tid då såväl den logiska positivismen som 
den klassiska psykologins teser allt mer ifrågasattes och då filosofin invaderade 
sociologins och psykologins områden och fick en historiskt betingad struktur. 
Den stränga avgränsningen av tänkandet till att omfatta enbart 
naturvetenskaperna eller till dess tillämpning på den klassiska psykologin och 
sociologin, uppluckrades, och kravet på visshet och absolut kunskap ersattes av 
relativistiska tankegångar relaterade till historiska epoker och sätt att tänka med 
användbarhet (adekvans) som mål. Kunskapen, som redan av Hume förklarats 
vara irrationell till sin natur, fortsatte sedan inkommensurabilitetstesen infördes 
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inom kunskapsteorin av Kuhn och Feyerabend att anses vara irrationellt 
uppbyggd åtminstone vad avser dess tillväxt. Även om postmodernismen 
karakteriseras av en tilltagande relativism finns fortfarande starka krafter som 
hävdar att vetenskapen i dess olika utformningar trots detta är rationell och att 
vetenskapliga revolutioner, om sådana finns, inte nödvändigtvis är irrationella. 
Till dessa hör obetingat Ludwik Fleck vars tidigt utformade kunskapsteori därför 
är viktig och bör kunna tillmätas betydelse för framtidens tänkande. 

Fleck delar ödet med många filosofer och andra tänkare som har fått vänta 
länge på sin upptäckt och ett erkännande av eftervärlden. Han var inte någon 
epokgörande filosof eller sociolog i den meningen att han kom att omnämnas i 
senare tiders läroböcker. Han tillhörde heller inte de stora epokgörande 
filosofibyggarna eller systemteoretikerna, den tiden är för länge sedan förbi då 
sådana fanns. Trots detta bör hans kunskapsteori inta en central roll i 
kunskapsteorins historia genom sin bredd och heuristiska framtoning. Fleck kan 
inte förbigås med tystnad som en andra hands epigon eller betydelselös tänkare 
som inte lämnade några bidrag till filosofin, enkannerligen kunskapsteorin. Det 
dramatiska framträdandet och det våldsamma bemötande som präglade Kuhn 
och hans paradigmteori kunde lika gärna ha kommit 30 år tidigare om Flecks 
monografi, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache,
uppmärksammats. Tiden och omständigheterna var emellertid inte mogen för 
detta. Flecks monografi publicerades i början av år 1935 strax efter Poppers 
uppgörelse med positivismen i Logik der Forschung (hösten 1934). 

Det har sagts att Flecks öde är ett bevis på hans egna teoriers otillräcklighet 
eftersom han i sina arbeten endast sparsamt har angett sina källor, framför allt 
när det gäller sin tids filosofi och sociologi och därför framträder som en från sin 
samtid och omgivning fristående tänkare, någonting som strider mot hans egna 
idéer. Detta är endast delvis sant även om han inte har citerat just de tänkare som 
senare kom att anföras som språkrör för den samtida debatten. Flecks 
kunskapsteoretiska arbeten visar tvärtom en stor förtrogenhet med tänkandet hos 
företrädare för hans egen tids sociologi, gestaltpsykologi och de grenar inom 
filosofin som representeras av företrädare för den polska och franska 
konventionalismen liksom för den uppblomstrande pragmatismen och 
konstruktivismen men också av den samtida logiska positivismen utformad av 
Wienskolans företrädare. Fleck representerar således ett brett skikt av olika mot 
den logiska positivismen samtida kritiska tankesystem. Inte nog med det, hans 
grundläggande tankar om tankestil och tankekollektiv liksom om 
inkommensurabilitetens väsen ledde också, låt vara indirekt och av en slump, till 
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en av de största omvälvningarna inom kunskapsteorin, nämligen Kuhns lära om 
paradigm och vetenskapliga revolutioner. 

Det fanns i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet inom tänkandet 
många andra expansiva och delvis kontroversiella strömningar än den logiska 
positivismen. Fleck vände sig inte bara mot den logiska positivismen utan lika 
mycket mot den samtida framväxande kunskapssociologin. Å ena sidan fanns, 
ansåg Fleck, en överdriven respekt för faktas integritet och slutgiltighet, å andra 
sidan en nästan religiös högaktning för logikens betydelse och för tänkandets 
oföränderlighet. Fleck som pläderade för betydelsen av omgivningens inverkan 
på tänkandet kan möjligen beskyllas för att inte känna till eller citera just de 
personer som i eftertankens ljus kommit att framstå som sin tids ledande 
tänkare, något som har framförts som en orsak till att hans idéer aldrig fick 
någon genomslagskraft. I stället är förhållandet det motsatta. När Fleck 
utvecklar sina tankar om vetenskapens och kunskapens natur vänder han sig dels 
mot Jerusalem, Lévy-Bruhl och Gumplowicz som representanter för den då 
gängse sociologin, dvs. personer som stod i centrum för sin tids sociologi och 
kunskapsteori. Jerusalem var t.ex. en ung framgångsrik sociolog i Wien som 
bl.a. introducerade och översatte Lévy-Bruhls Les fonctions mentale dans les 
societies inferieures till tyska och som tidigt påverkade Max Schelers 
fenomenologiska sociologi,1 men som avled innan han hunnit utveckla sitt 
tänkande fullt ut. Det är inte givet att dagens kända förgrundsfigurer var sin 
samtids enda eller mest lästa och diskuterade författare. När det gäller den andra 
huvudfrågan, oppositionen mot den logiska positivismen, citerar Fleck 
Wienskolans företrädare (Schlick och Carnap) men var naturligtvis inte 
omedveten om den polska Warschawa-Lwówskolan. Vad som skiljde Fleck från 
sin tids företrädare för de två här diskuterade tankeriktningarna var att Fleck 
representerade den medicinska vetenskapen, under det att företrädarna för den 
logiska positivismen nästan alla var naturvetare, fysiker eller matematiker. Ingen 
av dessa hade en medicinsk bakgrund. Fleck var således den enda som hade en 
medicinsk utbildning och som arbetade praktiskt och teoretiskt med medicinska 
frågeställningar. Det var därför naturligt för Fleck att använda sitt av den 
medicinska tankestilen utformade tänkande när han, liksom Kuhn senare gjorde, 
intresserade sig för sitt ämnesområdes historia och liksom Kuhn fann att 

1 Se Stikkers �Introduktion� till Max Scheler: �Problems of a Sociology of knowledge, s. 23: 
�It was Wilhelm Jerusalem who first spoke of a �sociology of cognition� (Soziologie des 
Erkanntnis) in a 1909 article, [Die Zukunft 69, 1909, s. 236-246]. Scheler immediatly 
recognised the significance and profound implications of the essay � .� 
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kunskapsutvecklingen inte alls var den som den logiska positivismen företrädde. 
Genom en detaljerad jämförande historisk och sociologisk undersökning dels av 
syfilissjukdomens begreppsliga historia dels av hur Wassermannreaktionen 
utvecklades till en användbar medicinsk diagnostisk metod, kunde Fleck visa 
hur begreppsutvecklingen och faktabildningen inom den medicinska 
vetenskapen sker. Argumenten som framförs är delvis baserade på ett 
mikrosocialt tänkande vilket sannolikt är första gången som ett sådant 
tillvägagångssätt har genomförts inom kunskapsteorin. Fleck är därför en 
föregångsman även när det gäller ett mikrosocialt grundat tänkande som senare 
har tillämpats av många efterföljare, t.ex. Hagstrom, Latour-Woolgar, m.fl. och 
nu blivit rutin inom kunskapssociologin 

Inom varje kunskapsområde, varje forskningsgren eller annan social 
verksamhet finns det alltid personer som för eftervärlden framträder som sin tids 
ledargestalter eller gurur, geniala forskare och förutseende vetenskapsmän, 
epokgörande konstnärer inom måleri, musik, osv. som får tjänstgöra som sin tids 
hjältar eller idoler. Vid sidan av dessa finns ett mycket större antal andra 
individer som aldrig blir uppmärksammade på samma sätt trots att deras 
insatser, verksamhet och resultat ofta är lika viktiga och t.o.m. mer intressanta 
och som så att säga får utgöra bakgrunden mot vilken �hjältarna� eller 
�genierna� framstår som lysande stjärnor. Ibland kan sådan bakgrundsfigurer 
besitta en omfattande och genomgripande kunskap inom sitt område och 
företräda åsikter som pekar fram mot kommande tiders tänkande. Först i 
efterhand kan dessa individer identifieras och pekas ut. Deras betydelse är alltså 
framför allt framåtpekande, heuristisk, vilket kan vara en av orsakerna till att de 
inte uppmärksammas under sin livstid utan först långt senare, t.ex. genom 
jämförande historiska studier. Detta är särskilt framträdande inom musiken där 
varje tidsepok tycks ha sina givna �stora� tonsättare under det att verk av andra 
samtida och lika produktiva tonsättare sällan eller aldrig framförs. 

Flecks kunskapsteori går på tvärs mot den logiska positivismens alla 
grundläggande teser genom sin relativism, sitt avvisande av kunskapens 
ackumulerande karaktär och dess beroende av verifikation och absolut säkerhet. 
Den relativiserar det absoluta och avvisar all metafysik som onödig inför 
framtidens vetenskapliga fantasi. Den inför nya begrepp, den inre och yttre 
tankevandringen mellan olika tankestilar och tankekollektiv samt passiva och 
aktiva länkar i kunskapens uppbyggnad, för att förklara dess rationella tillväxt 
och pläderar för en jämförande epistemologi som den enda möjliga utvägen för 
att förklara hur språngvisa vetenskapliga revolutioner kan undvikas. Min 
undersökning av Flecks kunskapsteori har lett mig till följande slutsatser: 
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1) Flecks kunskapsteori är en jämförande epistemologi grundad i en djupgående 
relativism och omfattande holism. 
2) Kunskapsutvecklingen är ett fortlöpande, dynamiskt och emergent rationellt 
skeende och inte en ackumulerande, språngvis irrationell process. 
3) Fleck har relativiserat ontologin. 
4) Tillämpningen av gestaltpsykologins lagar kan inte ske som den enkla 
växlingen mellan anka/hare utan måste ses som en vändpunkt kring ett 
tröskelvärde som uppnås i en rationell process. 

Flecks kunskapsteori är en jämförande kunskapsteori med en inbyggd relativism 
baserad på historiska och sociala aspekter av kunskapsinhämtandet och på vårt 
tänkandes biologiska bakgrund. Huvudtanken är att det inte finns någon utanför 
oss belägen fast punkt, något oföränderligt, ett �Fixum�, som vi i slutändan kan 
referera till. Därmed tar han avstånd från den logiska positivismens tankegångar 
om en absolut sanning och kravet på absolut visshet som har dominerat både 
vetenskapen och filosofin i århundraden, men också från Platons tankevärld att 
kunskap är säker kunskap om något som finns i en idévärld utanför oss och att 
detta bara kan nås genom tänkandet. För Fleck har tänkandet andra aspekter. 
Tänkandet är en mänsklig, skapande och diskursiv aktivitet som är förknippad 
med en riktadhet och en beredskap för handling, tankegångar som är förankrade 
i ett evolutionärt synsätt. 

Kunskapen är en tredelad symbios mellan vetande och kunnande, mellan 
tänkande och handlande, mellan subjekt och objekt förenade genom en tredje 
förmedlande länk, det överindividuella eller kollektiva, representerat av det 
sociala och historiska samspelet i en tankestil. På samma sätt är inom medicinen 
den upplevda kroppen, �the lived body�, en symbios mellan den anatomiska, 
fysiologiska kroppen som är underkastad naturvetenskapens lagar och den 
levande kroppen som är sammansatt av perception och en riktad benägenhet för 
handlande (dvs. tänkandet). Fleck använder inte beteckningen �the lived body� 
som är ett fenomenalistiskt begrepp utformat av Merleau-Ponty och infört av 
Plügge på 1960-talet i ett försök att definiera en medicinsk antropologi,1 utan 
framhåller att människan måste ses som en del av världen och som levande i 
världen och inte utanför världen. Den enskilda människan är alltid mitt i ett 

1 Spicker, �Terra Firma and Infirmary Species�, s. 118: �It was what the late physician 
Herbert Plügge called Leib best translated �lived body� or �the body as lived� �och som jag 
kallar �den besjälade kroppen�. Se Plügge, �Man and His Body�. 
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socialt och historiskt skeende och kan aldrig betraktas som ett ting utan historia 
eller fritt svävande utanför en social omgivning. Hon är �the lived body� och sitt 
eget mått. 

Det stora problemet i den logiska positivismen var dess krav på en säker 
grund för kunskapen liksom åsikten att kunskapen utvecklades genom en additiv 
process och att grunden för vetenskapen var den induktiva metoden. Redan 
Duhem men senare också andra filosofer insåg att den empiriska kunskapen, 
dvs. kunskap genom förmedling av sinnena inte var invariant eftersom den alltid 
var mer eller mindre teoriberoende. Som följd av detta kunde kunskapens 
tillväxt inte längre betecknas som en enbart additiv process eller som en 
reduktion till gammal kunskap. Kunskapen var i stället föränderlig och beroende 
av sociala faktorer. Detta ledde i sin tur till svårigheter att förklara kunskapens 
tillväxt som en rationell process. Tanken på en jämn, ackumulerande tillväxt 
övergavs och en diskontinuerlig tillväxt kom att premieras framför allt av Kuhn 
och Feyerabend, en process som av Kuhn men kanske främst av hans kritiker 
kom att framställas som en irrationell process närmast att liknas vid en religiös 
omvändelse. 

Diskussionen om vetenskapens eller kunskapens rationalitet kan enligt Fleck 
avföras. Vad som är rationellt eller irrationellt är en fråga om tingens egenskaper 
och inte ett ting eller en egenskap i sig. Det finns ingen absolut 
rationalitetsprincip som frågan om rationaliteten kan hänföras till. Frågan om det 
irrationella i inkommensurabiliteten är i stället en fråga om vilken form av 
rationalitet som avses och inte en fråga om en absolut rationalitet hos den ena 
eller andra teorin. Om inkommensurabilitet definieras som en relation som leder 
till att inga �rationella� lösningar finns, bör definitionen av rationalitet ändras. 
Inkommensurabiliteten behöver då inte längre vara någonting absolut utan kan 
vara en kontingent relation enligt Flecks intentioner. I den moderna debatten 
mellan realism och anti-realism som uppträdde långt efter Flecks tid kan man 
säga att Fleck befinner sig bland realisterna och Kuhn bland anti-realisterna 
eftersom Fleck i linje med sitt avvisande av en absolut verklighet inte ansluter 
sig till förekomsten av en absolut inkommensurabilitet vilket Kuhn gör, vilket i 
sin tur leder till att Kuhn måste förespråka vetenskapliga revolutioner och 
därmed en icke-kontinuerlig verklighet, dvs. i grund och botten en antirealism 
eller om man så vill, en form av idealism 

Flecks uppfattning om sanning och verklighet som historiskt betingade 
händelser frigör kunskapen från en strävan efter absolut visshet och det 
absolutas dominans över tänkandet. Verkligheten och sanningen blir i stället en 
tolkning av tänkandet i ett historisk skeende eller som Nietzsche har uttryckt det, 
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�det finns inga fakta, bara tolkningar�.1 Flecks kunskapsteori är ett tidigt uttryck 
för det som skulle komma efter det moderna, av upplysningen präglade, 
tänkandet och pekar fram mot det post-moderna tänkandet som har gjort sig fri 
från metafysikens tvång över tanken utan att därför förfalla till ett anarkistiskt 
eller dadaistiskt tänkande i Feyerabends anda. För framtiden behövs ingen 
metafysik eftersom morgondagens fysik kommer att överskugga varje fantasi.2

Fleck står också för en holistisk och gestaltpsykologiskt präglad förklaring 
av kunskapen och dess tillväxt. Flecks holism har enligt min mening vissa 
likheter med Quines holistiska tankegångar utformade i hans �intervening 
theory�. Gestaltpsykologins huvudtes att helheten är förmer än delarna och att i 
varje del återfinns delar av helheten, underhelheter, som har utformats och 
artikulerats inom helhetens ram och som genom abstraktion och syntes 
sammanfogas till en gestalt, kan sägas sammanfatta Flecks syn på 
kunskapstillväxten. 

Det är givet att Fleck i sin tankestil, starkt påverkad som han sannolikt var 
av den polska filosofin liksom av den franska konventionalismen, inte kunde 
föreställa sig att den vetenskapliga metoden enligt den logiska positivismen 
kunde vara en användbar modell för den medicinska vetenskapen vilket han 
också kunde bekräfta med sina kunskapsteoretiska undersökningar baserade på 
sin jämförande kunskapsteori. En jämförande kunskapsteori förutsätter antingen 
att kunskapen förändras eller om kunskapen inte kan förändras att den utvecklas 
olika tidsmässigt och lokalt. I annat fall vore en jämförande kunskapsteori utan 
intresse. Tanken att kunskapsutvecklingen skulle ske revolutionärt, språngvis 
och inte som en jämn, dynamisk förändring har sannolikt aldrig föresvävat Fleck 
som en realistisk idé även om Fleck insåg att fakta och erfarenhet alltid är 
teoribemängda som redan Claude Bernard hade påpekat.3 Att det sker en 
utveckling inom kunskapen och att kunskapen således är föränderlig blev ett 
problem för den logiska positivismen som förutsatte en i grunden oföränderlig 
kunskapsutveckling. Kuhns radikala lösning med vetenskapliga revolutioner, 
som avlöser en normalvetenskap som mycket liknar den positivistiska 
vetenskapen, fick därför ett blandat mottagande. 

1 Nietzsche, Den glada vetenskapen.
2 EE, s. 57: �Wozu plumpe Metaphysik wenn die Physik von Morgen jede Phantasie 
überflügeln wird?� 
3 Giedmyn, �Editors Introduction�, s. XXIX: �Claude Bernard already pointed out that this 
[the traditional empiricist and Comtean positivist philosophy] is a naiv view of science since 
abstract concepts and theories play an important role in the study of even the simplest facts�. 
Se LeRoy, �Science et philosophie�, s. 513. 
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Bhaskars lösning av problemet med kunskapens tillväxt och dynamik är 
annorlunda. I stället för en nätverksmodell betonar han en skiktning och 
uppdelning av kunskapen i olika plan som förutsätter dels en ny ontologi med en 
transitiv och en intransitiv dimension, dels ett ontologiskt djup där kunskapen 
genom en dialektisk process når allt djupare plan. Inte heller här finns något 
skönjbart slut på processen eftersom det ontologiska djupet i en öppen värld inte 
är avgränsat. 

Att lösningen skulle innebära att kunskapen i grunden är irrationellt grundad 
har setts med oblida ögon både av naturvetenskapliga kollegor och av Popper 
som pläderar för en rakt motsatt lösning, nämligen fallibilism, där falsifierade 
påståenden överges för att komma närmare sanningen. Problemet är emellertid 
av äldre datum. Redan Duhem föreslog en tänkandets nätverksmodell som 
smidigt medger förändringar i kunskapen. Liknande tankegångar har, som jag 
påpekat, också tidigt förts fram av Neurath och av Quine i hans �intervening 
theory� som en sista modifiering av den logiska empirismen. 

Det är klart att Flecks tankemaskineri, bestående av ett nätverk av passiva 
och aktiva länkar med fakta som knutpunkter och utformat i en tankestil, är ett 
utslag av samma tänkande, nämligen att på ett rationellt sätt möjliggöra en 
dynamisk och fortlöpande utveckling av kunskapen utan att behöva ta till 
vetenskapliga revolutioner och förflyttningar till andra världar för att förklara att 
vetenskapen och att därmed vårt vetande och kunnande är föränderligt och att 
det sker en dynamisk fortlöpande tillväxt av kunskapen som inte har några 
gränser i tiden. 
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