
Att siika Gud i fV
om AIew Agt-riirekens uetenshapssyn

Gud spelar inte tdrning.
Si sa Albert Einstein till

Niels Bohr. Det var aprope
Bohrs tolkning av den
lcvantftsikaliska teorin dar
slump i naturen gavs en
framtrddande roll.

cir ege n delvil le Einstein hil la fmt
vid gamla principer, orrr kausa-
litct och realism i kunskapssyn.

F,nligt hans uppfattning fanns trots allt
cn av nrdnniskorna oberocnde, objektiv
verklighct och den kunskap fysiker f ir
t iarn br j r  spcgia ol ika dimensioner idcn.
[)er f inns t i l l  och med cn djupare ord-
n ing ,  mcnadc I ' . ins tc in .

ldag bestrids h,instcins rcalisrn av po-
pulcrv'ctenskaprliga fcirfattare som med
kvant$.'sikcn sor',r utgingspunkt hdvdar
at t - , 'crk l ighcrcrr  : i r  cn i l lusion. l )en dr en
konstnrkr i<ln av v i r  ege n h. iarna. Du kan
ha <icn vcrkl iehet du vi l l ,  bara du be-
s tammcr  d ig .

Samtidigt menarde ocksi arr der finns
en djuparc ordning, men den dr kos-
misk. Den modcrna frsiken bdrjar kom-
ma fram t i l l  samma insiktcr  som gamla
rjsterldndska mystiker haft secian lange.
(ludsbevisct f inns i kvant&siken.

Fysikens Tao
Idcn om en parallell mellan vad som
kalla^s den 

"nya 
f,tsiken", den kvantrela-

tivistiska, och mystiken, f inns ien mdngd
popularvctenskapliga bocker som kom-
mit  p i  senarc t id.

En av de fcirsra i denna genre var
Fritjof Capras Fysihens Tao, som blivit
en bestseller. Gary Zukavs De dansandz
lVu Li-mAyarnL som d.r en mer veder-
haftig berd.ttelse om den moderna frsi-
kens historia frin sekelskiftet fram till
idag, bar oclaispir av resonemanger om
att f'sik och meditation ir etr willing-
par. Fysiken ger en yrrre, mystiken en
inre vdg mot igrunden samma kunskap.

Det finns nu mi.nga fler fctrfattare
som pekar i samma riktning, med tit lar
som Mysticism and the IVeu., Plrysia (Mi-
chael Talbot, 1981) , Gud oclt den nya

fi,siken(av frsikern Paul Davies, 1983; sv
cjversdttning 1987 och -88).  Capra har
gi.tt vidare i sina spckulatio ner med The
turning point (1982) och Uncornmon
tuisdom (1988),  Bokcn om "vdndpunk-

ten" gcir gdllande att vi lever i en tid dl
det vdxer fram ett helt ny'tt paradigm
over hela l injcn i vetcnskaperna-s varld,
ett som bygger pi ctt crkennandc av en
andlighet i naturen och md.nniskan.

New Agle
New Age, ungefdr 

"den 
nya tidsiidern",

dr en samlingsbeteckning som anhenga-
re av den nya trenden givit sig sjalva. Det
d.r en mi.ngrydig och svirdefinierbar rci-
relse med religiosa och mystiska inslag
som fcirbryllar. Att scika gcira den "nya

frsiken" till grund fcir en nyandlighet dr
ett av de viktiga kennetecknen, men
lingt ifri.n det enda.

Fcirutom populera utlaggningar orn
den moderna kvantfysikens, bootsrrap-
teorins, strd"ngteoretikers och kosmolog-
ers senaste rcin, ing5.r ocksi experimente-
rande med holistisk medicin. medita-

tionstekniker for att uppnS. "akernariva

medvetandet il lstind", psykedel ika, ban t-
ningskurer, kines isk skuggboxn ing, men-
taltrd.ning, japansk kampspon, alterna-
tiv grcinsaksodling, osterlendsk fi losofi
och mycket mera.

Bland gurus rdknas mystikern llrish-
namurti, ekoso fen Gregory Bateson och
fysikern David Bohm. FritjofCapra och
G"ry Zukav dr bland de som suttit vid
dessas ftitter i Kalifornien, ndrmare be-
stdmt vid konferenscentret F.salen i en
paradis isk mi l jo pi  en k i ippa int i l l  St i l la
Havet.

Psykoterapi med fysik
Fsalen har s i t r  namn cf tcr  en indiansram
som en ging bodde vid den vackra Biq
Sur-kustcn. Ccntret  har fungerar som en
sanriingspunkr ocl'r en kalla fcir minga av
de nymodighcrcr,rch tankar om cn and-
lig rransformation sorn ft irknippas mccl
New Agc.

Psykotcrapi ar cn hrirnpclarc, vilkcr
mcrks bland annat genom atr Fialens
byggnader, dd"r workshops och konfe-
rensdeltagarc inkvancras, har sina namn
efter olika personligherer som varir med
om att grunda 

"The 
Human Potential

Movemenl" _ rcirelsen ft ir mdnniskans
uweckli ngsmojli ghcter. De fl esta har varit
psykologer och rerapcurer, och tanken dr
att fcirdndra md.nniskan och samhlllet
genom att ta vara pi. g<imda resurser sonl
hitt i l ls endast beherskats av gamla mys-
tiker, naturldkare, asrrologer med flera.

Ankny.tningen till fysik gcr en viss
vetenskaplig legitimiret, samridigt som
delar av en mer sammanhengandc tan-
kebyggnad grundas pi metaforiska reso-
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slken
nemang som hd.mtar inspiration fri.n en
uppsjci av kvantfrsikaliska idder.

Tidskrift en Cal ifornia Business gj or-
de 1986 en undersokning bland 500
f<iretagare och ftiretagsledare och kunde
d5. konstatera att mer dn halften hade
utnyttjat ni.gon form av medvetande-
hojande teknik.

"Aven 
o m dessa mlnskl iga-potential-

kurser dr vanligarc i Kalifornien dn pi
annat hi.ll, havdar ndringslivsexperter art
de vixer snabbast bland utbildningspa-
ketcn for foretagsledare" (Robert Lind-
say, l{eu Age. Mrinniskan sin egen Gud,
' l ' empus 

1  1 /  1  0 ,  -86 ,  n r  199) .
Krit ikcr f inns ocks5., inte minst i nd-

ringslivet. I Svcrige har SAF-direktciren
Rolf Lindholm ien rekommendation p5.
btsidan av Willis Harmans och Ho-
ward Rheingolds bok lrupirationens dgon-
blick. Om bur idier uppstAr och hur nun
kan utueckla sina dold"a resurs€r, 1988,
skrivit att fcirfattarna "bry'rer 

upp invan-
da, intcllektualiserande tankestrukturer
och ft jr ltrser den skapande mdnniskan."

A andra sidan har de kulturkonserya-
tiva i nom'l ' i  mb ro- forlaget hil l i t sig gan-
ska kailsinniga ti l l  nyandlighetens l itte-
ratur. New Age-rorclsens alster anvd.nds
fl ir igast av konsulter imentaltrdning. Ett
aktuellt exempel har varit idrottspsyko-
logen l.ars-Erik Unestihls distanskurs
som gick vid Hcigskolan i Orebro, ddr
den nu har lagts ned pi grund av det
stora inslaget av o- och pseudoveten-
skaplighet.

Fiirnuftskrisen
Intresset fiir personl ig uweckling genom
mentaltrdning och dess blandning av
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modern fyrik och gammal mystik i en
filosofisk civerbyggnad sammanfaller med
en trend i samhd.ller som vdnder ryggen
mot det rationella tinkandet.

Den fi nske verenskaps filosofen Georg
Henrik von 

'Wright 
pekar i sin bok

"Vetenskap 
och ftirnuft" pi hur det i v5"r

tid uppkommit "...olika 
antirationalis-

tiska protqsrer, vidskeplig tro p5. iiverna-
turliga krafters och makters sryrning av
v5,ra oden och olika vishetsldror om det
rd.tta sd.ttet att leva- Bongl<;mda eller nya

former av magi odlas igen.
Pifallande ofta har forkunnelserna

rcitter i cjsterlendsk religion och visdom".
G von \il7righr d.r ingen vd.n av enogdhet
i akademisk vetenskap, utan wd.rtom
uppmanar han till kritik av alla former av
absolut rationalism. Dd.remot dr han
mycket oroad av dessa strcimningar som
parasiterar p5. "ftirnuftskrisen" 

och gor
irrationalism till en dygd.

Den tid som beharskas av rationellt,
vetenskapligt tinkande dr en krigsharjad
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Fysiken Eier en
yttre, mystiken en

inre Yag mot i
grunden samma

kunskap.

och miljoutsugande era. Upplysningens

och det modernas projekt har gjon ban-

krutt. Denna riirelses kamp mot fordo-

mar, mltbildningar, skrock och pseudo-

vetenskap har visat sig di;lja en elitism;

ett maktmonopol som herjat i vetenska-

pens och expertisens namn och som ska-

pat vapenarsenaler och nya former av

den ena mdnniskans fonryck av den

andra.
Den nya trenden d.r att komma ur

denna situation genom att satsa pi mjuk-

het. kansla och 
"intuit ion" istellet for

fornuft. Inga fasta hS.llpunkter kan fin-

nas ndr det gdller vetenskaplighet. Nya

vetens kaper, pseudom)'ter, gofi kdPs mys-

tik och esoterisk religion flper in i varan-

dra.
Det nya tlnkandet vdntar sig inte

lengre fralsning frin det 
"rationella", utan

fri.n det 
"emotionsllx" - den kanslo-

mdssiga upplevelsen av Verlden, livet,

kosmos och md.nniskan. Man soker inte

vetenskapliga, tekniska och ekonomiska

dctalj losningar, utan omvlndelser ti l l  ett

n1'tt sinnelag och ett ny-tt handlande, och

den programmeras, bara vi vil l  det.
' l 'ank 

posi t iw!-  s i  lyder budskapet,

och kapitalstarka krafter driver Pi, ry

andlighet och den terapeutiska kulturen

dr en lukrativ business.

Fysikens centralitet
Fysikcn har allt id haft en central stall-

ning i v5.r kultur, speciellt under och

efter andra vdrldskriget.
Om det nu kan visas att det skett ett

grundlaggande perspektiv- eller para-

digmskifte pi detta omride, som sdger

oss att det inte finns nigon objektiv

verklighet, utan vi ar fria att skapa den

verklighet vi vill, si f"ar anti-realism och

satsa-pi-dig-sjalv-fiiosofier en starkare

stC.llning.
Den gamla newtonska frsikens sltt

att tdnka - V:irlden som en maskin,

determinism och reduktionism- har

tjinat som modell pi m5.nga andra om-

riden, frin beteendepsykologi till kli-

nisk medicin och ekonomi, siger Capra.

Nar den nya frsiken frigjon oss frin den

mekaniska och deterministiska vlrlds-

bild som ftirknippas med Newton, mis-

te konsekvensen ocksi tas pi alla andra

vetenskapens omriden.
Den gamla fysiken tog for givet att

det finns en Ftre verklighet om vilken vi

frr objektiva kunskaper genom vira sin-

nen. Den nya fysikens mest grundlag-

gande premiss skulle vara ett fornekande

av densamma. Observattiren och det som

observeras tillhtir en och samma kosmis-

ka vd.v; det kvantfysikaliska experimen-

tet stiir den subatomdra verkiigheten, pi

ett sidant sd.tt att visjdlv kan bestlmma

om resultatet ska bli lornimmelsen av en
"uig" eller en 

"panikel" - den ena ute-

sluter den andra, lilaom mdtning av

rcirelse utesluter miijligheten att ta fasta

pi 
"plats".

I den nyandliga tolkningen smeker

kvantfrsiker i sina experiment delar av

ett kosmiskt vdsen, dar ande och materia

er oskil jbara. Vi som mlnniskor Ir en del

av den kosmiska smeten - i sjdlva verket

berijr vi en del av oss sjelva; darav alla

dessa paradoxer och underligheter.

Popularvetenskapliga forfattare som

Capra drar stora vdxlar p5. 
"den nYa

fysiken", och terapeuterna gir c.nnu lang-

re. Enligt dem dr det en frigaom 
"rnind

over mattsl" - md.nniskor har resurser

si att tanken kan ordna materia - se pi

Uri Geller nrr han bojer teskedar, eller

cancerpatienten som med den rC.tta men-

tala trdningen kan tinka sig frisk.

En macFsk-mystisk kausalitet
Vad en sten betrlffar, sdger Capra, 

'kan

jag inte tillskriva den ett medvetande ur

det perspektiv dar jag ser det som en

distinkt entitet. Men ur den synpunkt

dar jag ser det som en del av ett stijrre

system, universum, som d.r medvetet,
skulle jag sdga att stenen liksom allt

annat deltar i den stora medvetenheten.
Mystiker och folk med transcendenta
erfarenheter - typiskt - skulle placera
sig sjllva i detta st6rre perspektiv', det

kosmiska medvetandets (Uncommon

Visdom,  s .  141) .
Shakti Gawains bok Kreatiu uisuali-

seing: Anurind din fantasi och skapa dtt

du uill i ditt liu (1987) ger fordjupning i

det magiska tlnkandet.
Huvudtesen dr att man kan ompro-

grammera sitt l iv genom inre mental

omprogrammering. 
"Tenk dig Variden

som ett praktfullt paradis i vilket alla du

Drivkrafter
o Sekularisering och behovet av en

andlig referenspunkt i vAr tid.
o Fysikens legitimerande funktion.

o Kommersiella krafter, bland annat

ledars kapsutb i ldn in g.

o Den klassiska fysikens begreppsliga
kris: viir ldsbildskrisen.

o Milj6krisen och suget efter eko-
logiskt tiinkande.

o Parasiterande pi nyorientering i

vetenskapsteori, parad igmteori

med mera.

flFt**t/,tJ 
t

3t*^y=
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trdiTar upplever samma fullhet och civer-
f lc idsom du. Njur avdet t i l l fu l lo.  Farom
du cinskar ti l l  andra planeter och finn dar
mirakulosa ting" (s. 67).

Om du intc lyckas bcror det pi dig
sjl lv. 

"Dc 
som inte upplever sin Verld

sorn rik och 1'mnig rror pi nigot plan pi
knapphetsprogram rncri ng hell re dn cjvcr-
f lod.  Av okunnighet har dc anslut i t  s is
t i l lden vanl iga t ron pl  fat t igdomens och
knapphctcns oundvik l ighet,  och de in-
ser intc att dcn )Trersra skaparkraftcn
vi lar  i  handerna (el lcr  snarare s innet)  hos
var och en av oss" (s.  65).

I t 's  a l l  in your mind, skul le man kun-
na sdga pi engelska. Verklighctcn d.r vad
du gcirden t i l l ,  precis.sorn ikvantf l 's ikcn.

Liisa metaforel
I  och mcd atr  nran r ,dnder rat ional i tct
och objckr iv i tctsanspr ik ryggen, s i  f inns
intc hcllcr samma kritcrier ft ir bcvisfi i-
r ing och val id i tet .

Rqsoncrrrang kan isr;i l lct b,i 'ega^s upp
kr ing mctaforcr och pisr icndcn om pa-
ral lc l l i tc t  mcl lan ursagor av anr ika m),s-
t ikcr  och modcl lcr  i  dcn modcrna fusi-
ken. l)ct rdcker mcd a.ssociationer och
imprcssionist iska koppl ingar,  som i  och
lor sig, om man medite rar civer de m, kan
fls att f iarnstS" som sjdlvklara.

F.tt ti'piskt sdtt arr rcsonera dr att fljrst
rcdog<ira fcir cn tankeab.straktion hos

frsiker f?ir arr scdan hdvda: Men se der,
dctra fanns ju rcdan hos de cisterldndska
nrystikernal

F.tt bra exempcl pi detta Ir Michael'['albot 
i Mysticism and the l\,/eu, Physics.

Si hIr skrivcr han clm gravitationsreore-
t ikern John Wheelers to lkning av relat i -
v ist isk runr-r id:

"\Thccler 
forestallcr rig ... inregrcra-

de maskhS,l som ft;rbinde r alla rr.rmmcrs
rcgioncr... dar clektriska kraftl in jcr t,vcks
komma samrnan och sjur-rka in i  rumri-
dc:ns vdvnad, l iksom tri.dar som dras
genom cn tratt". ()ch si: "Detta:ir 

civer-
ra-skandc, cftcrsom Tantras talar om rum-
met som gcnomsyrar ev kraFtlinjer som
kalla^s Shivas hi.r".

FOLKVE ' � f I '  N I I  r  rgg4

-l\[e ur +(\
f

7
m
?
qf
e

Y

+\'

n
A 6 e

(v,

fnekl$ maftil
' l-antras 

dr en indisk text och Shiva dr
danserna-s gud i hinduernas religion. "I)er

dr helr otroligt att dessa antika rexrer
skul lc ta la om rummcr som en substans
som innchil ler inkapsiade kraftl injer. Det
dr bara under dcr scnastc i,rhundrader
sonr den vdsterldndska vetenskapen har
kunnat fcirsti. rummcr pl icke-cull idirk,
maner och tdnka sig cn krcikning. lv{en
fdr mingasekle rscdan henvisade 

'fantra-

textcrna t i i l  expansion och konrral i t ion i
Akasa"  (ss .  1  18- l  19) .

"Akasa" 
d.r cn slags ursubstans .som

tdnks bli differentierad mcd tidcn och
som dr urkraftcn Praknri-saktis sare.
Akasa och supergravitationens substrat
jdmstdils i derta resonemang, och derra
dr vad som skulle hevisas -- "om 

vi
bonser f r in dcn rel ie i6sa terminologin,
si kan 

-l 'antralc,ran 
ses som en antik gren

av kvanrtcor in" (s.  I  i  5) .
Antaiet exempel pi hur nigot i en

cjsterldndsk reiigios tcxt plockas ut ur sin
kontext fijr att jamftiras med tankeab-
straktioner i den moderna fusiken kan
mlngfaldigas.

Capra fttr sin dcl ar l i te rner iterhil l-
sarn, men tar lasta pi samnra slags plsti-
endcn om parai le l i i rct  c l ler  struktur l ik-
hct mclian mystiska rankar och idder

soFPa

inom kvant$'s ik och rc lar iv i tersrcor i .
H ans resonem ang verkar l i te ri rn I iga-

re, dcrft ir att han oversarrer frin bicla
hi l l  t i l l  en sysremreoret isk terminologi
som sedan kan fls arr bera en du bbclrnc-
ning, m1'st ikerns s iv i l  som h's ikcrns.
l)erra skulle samtidigt vara crr inrve fi jr
samma bakomliggande kosrniska cnhcr
som de wi.  kommit  i r  p i  o l ika vagar.

Ontologi och epistemologli
Pist ienden om l ikher el ler  nretafor isk
sanrstdmmighet rnellan nr; 'stik och fi.sik
rc j r  tv i  p lan.  A cna sidan f inns resonc-
mang om ve rklighcten.s beskaffe nircr. dcr
sorn i f i losofiskr spraLli kallas fbr onrologi.
leran om vad som Ir ,  t ingens 

"r ,ascn".  
A

andra sidan jcmlors si.danr som rcir hur
vi  f l r  kunskap och vad kunskaprcn innc-
bc.r ,  d v s epistemoloei  e l icr  kr . inskeprsl l -
l d l l .

l ) i  dct  ontologiska plancr hi t r . r r  r  i
henv isn ingar  t i l l  un iversun l  som cr r  s l lgs
kosrniskr ndtvcrk;  a l l t  hanger sarnnr i . rn.
Har f inns ocksi  hologramnrcial i>rcn.
Bide rnysr ikcr och moderna f i 's ikcr skrr l -
le ha kornmit  f ianr t i l l  hur delr  i i l l . r  t lnns
i  dct  srora och tvart<lnr.  [ )cnna nict . r t i r r
rir dock orntvistad. New Agc-ps1'kirtri-
kern R. D. L.aing proresrerar och nlcnrr
art  har man gjon uFp nrcd Neu,rons
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Ordet 'paradigm'

har utvattnats till
menin$sliishet,

exempelvis'det

nya paradi$met'

som samlin$s'

begrepp fiir
allehanda hopkok

aY Yetenskapli$a

fragment och

religitisa traditioner

r lckaniska vdr ldsbi ld f inns ingen anled-
ning att ersritta maskincn med hoio-
grammct som mctafcrr .

i lcskrivningar av svarta hi. l, hevdar
man, fanns rcdan ide ant ika rnyst ikernas
rexler: 

"l)et 
makrofrsiska svana hiler

och Siva bindu dr idcnt iska" ( ' l 'a lbot) .
N{r 'st ikernas henvisningar t i l l  mi .nga ni-
vicr ir, lrr rncdvetande kopplas ihop med

fsikernas idd om *r^-, fem- och ming-
d i rncns ione l la  rum.  

"Sr i  
Aurob indos  le -

ror 1r idcnt iska med John A. Wireeicrs
" in t imat ions"  

(s .  135 Michae l  Ta lbo t ) .
Pi det epistemologiska planet tar man

fiam dcrra arr m1'stiker och kvantfysiker
ej beter sig som lskidare, som forskare
ska i det newtonska paradigmet, utan
som deltagare. Mystiker ft iregriper fysi-
ken i civergi.ngen frln iskidar- tilldelta-
gar instal ln ingen.

i bida fallen uppfattas ocksi verklig-
heten som en drom. Detta att kvantfysi-
l<aliska abstraktioner finns i forskarnas
huvuden jemstalls med mystikernas av-
visande av iden om en objektiv verklig-
hct 

"derute". 
Och si kommer detta med

att m1'stikern/fisikern skapar sin egen

r 6

"verkligher"--der 
dr bara en fri.ga om

mentaltrd.ning. I tabelien ges en civersikt
civer ni.gra av de kopplingar som brukar
gciras i den aktuella l i tteraturen, med
mer eller mindre halsbrJ'tande analogi-
resonemang.

MAff pi vetenskapliElhet
Fcir att kontrastera motsd.ttningen mel-
lan forskning och New Age-folkers i.be-
ropande av ett 

"n),t," 
paradigm, kan det

vara vdrt att friga oss vilka kriterier vi
egentligen har pi verenskapligher. Inonr
vetenskapsteorin har man civergivit tron
pi klara grdnsdragningskriterie r som kan
skil ja mellan vctenskap och ovetenskap.
Men betyder detta att det inte finrrs
nigra skii jelinjer alls?

Enligt min mening kan forskarsam-
fund och New Age-kulten jdmfciras som
kulturft ireteelser. De skil jer sig i avseen-
de pi ert eros eller en ideologi, ndr det
gdller kunskapskritericr, och rent socio-
logiskt. Forskarsamfund brukar h51la sig
med en hederskodex som bland annar
s{er att man inre ska friska. Det f inns
epistemiska kriterier fcjr krit isk provning
av nya hypoteser, oclr err pecr reviov-
system som institutionaliscrars i form av
kol legiala prcivni ngsfcirfaranden hos tid-
skriftsredaktioncr, forskarrid och i sak-
kunnigprcivning for t jenster.

Nu d"r detta en idealbild, och forskare
rdttar sig inte dlt id efter sin hederskodex
eller krit iska bednmningsprinciper. Alla
vet att det finns favorisering tili formS.n
flor dem som skriver i samma forsknings-
tradition som man sjdlv, medan foretrd-
dare ftir en annan forskanradition har
svS.rare att bli publicerade i en tidskrift
som beherskas av rivalerna.

Men Indi, ndr stora avsreg gcirs fi5.n
principerna, si trdder krit ik och sjdlvsa-
nering in; resonemang bygger ocksi pi
att citera andra, men inte i cien auktori-
tetsdyrkande anda som ftirekommer i
New Age, som ndrmast har ett regelsys-
tem som p5.minner om frdlsningslerors.

Med andra ord finns pitagliga skill-
nader mellan NewAge och vetenskapens

kultur, i fraga om eros, kunskapskriterier
och peer review-sysremet, bristfalligt som
det dr.

Paradigfmbe$rcppets bankrutt
Inom vetenskapsteorin fi irs en stdndig
diskussion om kriterier pi vetenskaplig-
het. 

' f idigare 
fanns en tendens art enban

se verif ikarion, upprepbarhet och hi'po-
tetisk deduktion som kennetecken pi.
vetenskap och kriterier fcir avgrcnsning
gentemot icke-vetenskap och pseudove-
tenskap. Utglngspunkten var di err un-
derlorstitr vetenskapsideal med forank-
ring i en del av narurvetenskapen, fram-
forallt den klassiska frsiken.

Men inte e ns inclnr frsiken mors\/arr.-
des ideaibildcn av rsrlbilden. Krit i l< av
den snlva stindpunkten har lert frarn ti l l
uppmlrksarnmande av lnerod och syn-
sdtt i andra dmnen, sonr ti l l  exwmpu,l
to lkningslera (hermeneut ik)  hos huma-
niora,  och dct  har innebur i r  en Fokusc-
ring p5. vctcnskapcns sociaia grundcr sorn
in t ressant  fo r  1 . :unskapsb i idn ine  och
fo rskn i ngcns r.,ill ko r.

Thomas Kuhn infa;rdc begreppcr 
"pa-

radigm" 5r l9(>2 fc i r  ar t  betona dcnira
sida, tunnclseende och bcgreppsi iga br i l -
lor som styr forskarnas r:inkande. I)ctta
r.rppnade dcirren fcjr cn velbehciviig his-
tor iser ing ocir  sociologiser ing av vcrcn-
skapsbegreppet.

I efterhand har det dock slagit cjver i
en relativisering av begrepp om kunskap
ocksi i episremologisk mening. Ordet
"paradigm" 

har urvarrnars ti i l  menings-
lcishet, cxempelvis nd.r det ralas om 

"vds-

terlandska" och "cisterld 
ndska" parad i gm

i minskligt tdnkande, eller "det 
nya pa-

radigmet" som samlingsbegrepp fur alle-
handa hopkok av vetenskapliga fragment
och metafysiska antaganden i religiosa
traditioner.

New Age-rorelsen dr bara ett av flera
exempel, der man parasiterar pi. en ve-
tenskapsteoretisk nyorientering i vi.r t id.

Aant Eleinga
p rofessor i uetens hapsteoti,

G ii te borgs uniuersitet
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