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Pseudovetenskap i
domstolar

Peter W Huber, Galileo's Revenge.

Junk Science in the Courtroom. 199I.

Den amerikanske rdttsvetaren Peler

Iluber har gitt i  nirkamp med

anvdndningen i domstolar av

pseudovetcnskap, eller
"skrdpvetenskap" (junk science) som

han kallar den. De som stflr for (den

cgentliga) vetenskapen vid rdtteg6ngar

zir i allmdnhet expertvittnen. Det dr

ocksi i huvudsak genom partsinkallade

expertvittnen som pseudovetenskapen

har ff;tt utrymme i det anrerikanska

rdttsvhsendet.

Felkopplade bi lpedaler?

I{uber gir igenom en rad olika

pseudovetenskapliga ldror som har

vunnit anklang i amerikanska

domstolar. Ett av de miirkligaste fallen

gii l lde ett bilmiirke onl vilket det hette

att bilarna ibland plotsligt accelererade

ndr man tryckte pi bromspedalen. Ndr

de forsta rapporterna om sidana

episoder nfldde allmdnheten, hcirde

fltskilliga biliigare av sig till de

advokater som forsokte fi ut skadestind

av biltillverkaren. Advokaterna fick

ddrfor en diger samling av

skadestindsdrenden. Til lsammans med

en handfull entusiastiska "experter"

lyckadcs de ocksi f i utverka betydandc

summor, delvis som skadestAnd men

framfor allt gcnonr forl ikning.

Bilforetaget gjorde dessutom en stor

forlust genom minskad fors:i l jning.

I sjzilva verket var t i l lverkaren hclt

oskyldig ti l l  dessa hhndelser. I f lertalct

fall hade en fcirvirrad forare energiskt

tryckt pi gaspedalen i tro att han

tryckte pl bromsen.

nOcxrn

Traumatisk cancer

Med "traumatisk cancer" menas att
nlgon fflr ett slag pi kroppen, och att
det inom nAgra dagar eller veckor

upptrdder en cancersvulst pi platsen for
slaget. Det har kinge statt klart att

traumatisk cancer inte finns. Cancer

kan inte uppst6, i vart fall inte sfl

snabbt, som en fiiljd av enstaka slag

el ler  andra t rauman.

Teorin om traumatisk cancer har
haft storre framging inoni juridiken dn
inorn medicinen. Medicinska
"expertvittnen" har i ett stort antal fall

lyckats overtyga domstolar om att

cancer kan uppstl pi detta sitt. Detta
pflgick frln I9Z}-talet fram till 1970-

talet. Sedan dess har domstolarna -

minga Srtionden forsenat - hunnit
ikapp ldkarvetenskapen pl denna punkt.

Till forsvar for dc domare som f?iste
ti i l tro ti l l  "traurnatisk cancer" ska dct
srigas att deras domslut i mf;nga fall var

mer hedervdrda dn domskdlen. Fallen

med "traumatisk canccr" var oftast

arbetsskademil. Cancern hade lorsatt
dcn sjuke och hans familj i  en myckct

svir  ekonomisk s i tuat ion.  Om
domstolen forklarade att cancern
berodde pl det slag mot kroppen sonr
han hade fAtt pl arbetsplatsen, si skullc

familjeekonomin kunna rdddas gcnom

ersdttning frin

arbetsskade forsikri n cen.

Ant i -k r i i knrede l

Vid borjan av 1980-talet deklarerade en
enskild forskare att en ny
neurosedynskandal var pi vdg. Det
gil lde Benedictin, ett ldkemedel som

frdmst anvdndes mot (svirt) illamiende
vid graviditet. Bevisningen for detta

pf,stfrende var emellertid obefintlig, och
den medicinska expertisen ansflg att
anklagelserna var ogrundade.

Bristen pi vetenskaplig bevisning
hindrade inte advokater frin att med
stor frenesi samla in fall av lcvinnor
som hade tagit Benedictin och som ffltt
skadade barn. Med det insamlade
matcrialet som underlag drog de igflng
omfattande rdttsliga processer. For
ldkemedelsforetaget blev processandet
en dyr affdr, och irdr kostnaden var
uppe i 100 miljoner dollar beslutade
foretaget att dra ti l lbaka mcdlet frfrn
marknaden. Nigot nredicinskt skii l  att
dra ti l lbaka preparatet f lberopades inte,
utan sk:i len var rent ekonomiska.

Huber rapporterar att dvcn de andra
anrerikanska li ikcmedelsforetagen har

dragi t  ldrdorn av dcnna erfarcnhet.
Inget av dcssa forctag utvecklar numera
nlgra nya l: ikemedcl l ' i ir graviditets-
relaterade bcsvdr. Riskerna fcir
kostsamnra rittegf,ngar bedoms som
al l t for  stora.

Kejsarsni t t

Overhuvutttaget har missfall och
nr issbi ldningar bl iv i t  et t  omride for
intensiv juridisk aktivitet i USA. Den
stora anvdndningen av kejsarsnitt i USA
hdnger bl a samman med detta. En
forlossningsldkare som inte gjort
kejsarsnitt r iskerar att stlmmas om
barnet fods med en skada som
advokater och deras expertvittnen vil l
hdnfora ti l l  t ex syrebrist vid
forlossningen.

Dessa rittsfall [r mycket ommande,
och de har ddrfcir stora chanser till
framgflng infor jurydomstolar. For
advokaterna, som tar ut procent pi
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skadestinden, dr sldana fall en god

inkomstkdlla.

"Omkring fyra miljoner barn fcids

friska varje flr. Glom dem. Cirka

4000 barn fods med cerebral

forlamning. Glom de flesta av dem

ocks6. Men (lit oss s?iga) 400 av dem

hade en komplicerad forlossning.

Detta dr de fall som det dr mest

troligt att domstolar fir behandla."

I New York har en i l legal handel med

personuppgifter om skadade barn

avslojats. For tio Ar sedan fick

sjukhuspersonal  2000 dol lar  for

journaluppgi f ter  om barn som fot ts

med skador. Med dessa uPPgifter

som grund tog advokatfirmor

kontakt  med fami l ien och foreslog

rd t tegAng.

Frin TBC ti l l  Aids

Ndr tuberkulosen var som mest utbredd

fick amerikanska domstolar behandla

klagom8l frin fastighetsdgare otrh

grannar som ville ha bort
"smittsamma" lungsotspatienter frin sin

nirhet. Pi senare ir har flera liknande

riitteglngar dykt upp. Nu giiller det inte

ldngre tuberkulos utan AIDS.

Siikert som amen i kyrkan kommer

det dl fram expertvittnen, som infor

domstolen hf,vdar att aids sprids genom

nysningar och hostningar. (Den gingse,

och mycket viilbelagda, uppfattningen

1r att sjukdomen inte kan spridas pi det

siittet.)

ar tqSO frtntog en domstol i

Indianapolis en hiv-smittad fader hans

umgdngesritt med dottern. De ovriga

fall som Huber refererar har ddremot

avgjorts till de AIDS-sjukas fordel.

"Doctor Death"

Atltfor kortfattat (Pl 1a rader)

behandlar Huber fallet med James P

Grigson, vanligen benlmnd "Dr.

Death". Tack vare bokens

kiillh?invisningar var det dock liitt att

inhdmta fler uppgifter. (Jag bygger hdr

pn en artikel i New York Times 10/6

1988, sid 89.)

Dr Grigson ir en psykiater bosatt i

Dallas, Texas, som har specialiserat sig

pl att vittna infor domstol om

brottslingars farlighet. Aklagarna

behover hans hjdlp bl a ddrfor att lagen

i Texas inte tilltter dodsstraff annat f,n

om den domde kan forvdntas begfr

ytterligare vlldsbrott. Dr Grigson hade

fram till L988 vittnat i 111 fall dtir

flklagaren krivde dcidsstraff. I samtliga

dessa fall stodde Grigson kravet om

dcidsstraff, och i 102 av dem utdomdes

ocksfl dodsstraff. St hir kan nDr.

Death" siiga till juryn:

"Han skulle bli en si svirartad

sociopat som det ir mojligt att vara.

Det Ir inte en sjukdom, s6 det finns

ingen behandling. Det finns

BOCKER

ingenting som kan goras med
medicin, psykiatri eller
rehabilitering. Hans beteende
kommer att fortsdtta oavsett var han
dr, oavsett om han finns innanfor
eller utanfor f;ingelset. "

Det amerikanska psykiaterforbundet
(American Psychiatr ic Associat ion)
har offentl igt tagit avstAnd frAn
Grigsons forehavanden i
domstolarna. Enl igt  samfundet f inns

det over huvud taget ingen

moj l ighet at t  lAngsikt igt  bedoma
risken for att en mdnniska beoAr
vA ldsbro t t .

Pengar som drivkraft

Huber dr starkt kritisk mot de

professionella expertvittnena, som fir
en stor del av sin forsorjning genom att

framtrdda som vittnen. Det dr,

framhflller han, oftast inte de

skickligaste ldkarna och forskarna som

viiljer att tillbringa en stor del av sin tid

infor domstol. Dhremot kan detta vara

en lukrativ verksamhet.
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"Det dr pengar som driver

rdttssokande ti l l  domstolen. Det dr

pengar som betalar advokaterna. Det

dr pengar som drar t i l l  sig deras

expertvittnen. Pengar kan, i sjrilva

verket, skapa experter ddr det

tidigare inte fanns nigra."

I  Rockvi l le,  Maryland f inns en f i rma

med nam et The Medical Legal

Consulting Service. Den sysslar med att

fcjrmedla medicinska experter 6t

advokater. I sin sjdlvpresentation

utlovar firman:

"Om den forsta doktor som vi

fornedlar inte hil ler med om din
juridiska teori, st forser vi dig med

namnet pi en annan ldkare."

Huber menar at t  expertv i t tnen inte

borde t i l lAtas at t  v i t tna om sin egen

personl iga Asikt .  I  stdl let  bor de

utfrAgas om den gingse Asikten i

den "relevanta gruppen av experter"

("relevant community of  experts") .

For att utrona expertvittnenas

trovardighet borde ocksA

domstolarna forhora dem om hur

deras kompetens 6r dokumenterad,

om hur ofta de vittnar och for vem,

e t c .

I  Sver ige Ar professional iserade

expertv i t tnen annu en t6ml igen

marginel l  foreteelse,  och

pseudovetenskapen har inte alls

haft  sAdana rAtts l iga f ramgAngar

som i USA. Det hindrar inte att man

mAste vara vaksam.

Pseudovetenskap brukar inte gora

hal t  v id nat ionsgr inser.

Sven Ove Hansson

Insiktsfullt om NewAge

Jan Inge Sorb6, Svar till en scltaman.

Om New Age och en kyrka pd flykt,
EFSforlaget 1992.

Den norske journalisten Jan Inge SOrbO

har skrivit en debattbok om hur kyrkan

bor mcita utmaningen frln de nyandliga

riktningar som gtr under bendmningen

New Age. Rcdovisningcn om New Age

iir insiktsfull men kortfattad, och storre

delen av boken handlar om kyrkans

(slrskilt den pietistiska riktningens)

svagheter och hur man bor rida bot pi

dem. Han varnar for byrflkratisering

och for principlos anpasslighet

gentemot nya stromningar i samhdllet,

och foresprikar att man ska liigga

storre vikt vid de kyrkliga ritualerna.

SOrbOs kanske viktigaste kritik av

New Age dr att den upphdver

skillnaden mellan magi och religion.

Magi dr "att skaffa sig tillging till och

makt over de gudomliga krafterna".

Den religion som han sjilv foresprikar

ger inte minniskan nigra gudomliga

krafter, eller nigon rdtt att stdlla

ansprlk pA Gud. Anklagelsen for magi

drabbar inte bara New Age utan i lika

hog grad den s k framgflngsteologin

(som i Sverige representeras av Livets

Ord).Inom bida riktningarna "dr det

den andliga civermdnniskan som vi ser

konturerna av". Denna skil jer sig frln

andra genom att att ha ldrt sig "enkla

tekniker for att ffl kraft, skaffa sig

tillriicklig tro for att befalla over
makterna och dirmed skaffa sig det
man behciver av andlig makt och
mater ie l l  r ikedom". Det handlar om att
"finna sina andliga krafter, bli stark
och anvdnda den kosmiska kraften f<ir
att skapa sig sjdlv ett bdttre l iv".

Infor dessa tendenser i tiden menar
SOrbg att kyrkan mflste s?illa sig till
rationalitetens forsvarare och gora
gemensam sak mot "ett dyrkande av
den starka individen som isidosdtter
alla tankens krav".
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