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Abstract 
 
  This essay is a study that takes interest in technical and technological change essential to 
philosophy of science. What is shown is the importance of an active attitude towards this 
change, by the articulation of the question: Does technical development lead to new 
ontological questions for science? - and by the answer that such questions do appear.  
  It is clear that passive assumptions in this matter might prohibit science in the proceeding 
search for truth.  
  By examples of ways in which technical development helps and challenges science, it is 
concluded that scrutiny of the relationship between technical development and ontological 
suppositions and hypotheses within science is well motivated.  
 
Sammanfattning  
 
  Denna uppsats är en studie vilken intresserar sig för teknisk och teknologisk förändring 
essentiell för vetenskapsfilosofi. Det som påvisas är betydelsen av ett aktivt förhållningssätt 
till denna förändring, genom formuleringen av frågan: Leder teknisk utveckling till nya 
ontologiska frågor för vetenskapen? - och genom svaret att sådana frågor uppstår.  
  Det framgår att passiva antaganden angående detta kan förhindra vetenskapen i det 
fortskridande sanningssökandet.  
  Genom exempel på sätt som teknisk utveckling hjälper och utmanar vetenskapen, framträder 
slutsatsen att granskning av förhållandet mellan teknisk utveckling och de ontologiska 
antagandena och hypoteserna inom vetenskapen är väl motiverad.  
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Inledning  
 
  Genom teknologins och teknikens utveckling utformas för oss konstant nya förhållningssätt 
till verkligheten, d.v.s. vi blir aktörer och observatörer i nya meningar både fysiskt och 
mentalt. Vi får t.ex. ett större rum att röra oss inom, genom mängden av transportmöjligheter, 
och en komprimerad tid att tillgå bl.a. kommunikationsmässigt, genom att nå varandra 
snabbare och enklare. Våra verktyg i vardagen omformas, och vi med dem. Vi ställs inför 
föränderliga och även onödiga situationer, men också många möjligheter.    
  Teknik påverkar oss ständigt och på otaliga sätt, vi vet om det, vi glömmer bort det. Vi 
påverkas, förändras, invecklas och utvecklas såväl i attityder som i färdigheter och idéer, på 
gott och ont, som allting annat. Mitt i all denna förändring och förmodligen förvirring, inför 
vilken få om några står oberörda, undrar jag över de tekniska framstegens följder för 
vetenskapen genom dess förhållande till teknologin?  
  Vad innebär det för vetenskapen att ett tekniskt utbud ökar genom t.ex. utrustning i form av 
allt finstämdare mätinstrument, och att nya lätt tillgängliga kommunikationsvägar öppnas som 
möjliggör nya och annorlunda tillgångar till informationskällor och kunskapsutbyten?   
 
 
 

Frågeformulering  
 
  Frågan för denna uppsats är följande:   
 
  Leder teknisk utveckling till nya ontologiska frågor för vetenskapen?  
 
  Och jag svarar att nya ontologiska frågor framträder för vetenskapen genom teknisk 
utveckling.  
 Denna fråga är kanske inte någon kontroversiell fråga, och dess svar förmodligen inte något 
oväntat svar? Men jag anser ändå att den är viktig att formulera eftersom den 
vetenskapsteoretiskt bör behandlas utifrån aktiva ställningstaganden och inte passiva 
antaganden, vilket är risken om frågan ses som alltför självklar för att lyftas fram till 
diskussion.  
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Syfte 
 
  Mitt syfte med att formulera frågan om teknisk utveckling leder till nya ontologiska frågor, 
och att besvara den med att sådana framträder, är att visa att det är viktigt för vetenskapen 
som verksamhet och forskare som aktörer inom denna, att aktivt förhålla sig till de nya 
ontologiska frågor som teknisk utveckling kan ge, eftersom passiva antaganden annars kan 
förhindra vetenskapen att ställa de ontologiskt relevanta frågorna för sitt framåtskridande 
sanningssökande.  
  Att jag ser det som viktigt att betona detta, beror på att jag har mött förhållningssätt till 
frågan som formulerats i mer implicita former, än explicita. Dessutom verkar fokus oftare 
riktas mot vetenskapens påverkan på tekniken, än tvärtom. Vilket naturligtvis gör det 
frestande att byta fokus och istället fundera över teknikens påverkan på vetenskapen, eftersom 
det sker en påverkan från båda håll.  
   
 
 

Begreppsförklaringar  
 
 I detta avsnitt ska jag gå in på nyckelbegreppen för min fråga och förtydliga hur dessa 
begrepp kommer att användas för uppsatsen. Jag hoppas därigenom behålla en tydlighet i min 
användning av begreppen ”forskning”, ”vetenskap”, ”teknologi”, ”teknik”, och ”ontologi”.  
  Jag börjar med att ta hjälp av Birgitta Forsman ur Forskares frihet genom hennes 
definitioner av ”forskning” och ”vetenskap”. Hon skriver:   

 
En grundläggande fråga är vad ”forskning” och ”vetenskap” betyder. Jag använder 
”forskning” som beteckning på en systematisk verksamhet, bedriven eller ledd av 
personer med vetenskaplig utbildning, för att få fram ny kunskap eller ställa samman 
kunskaper som redan finns. Ordet ”vetenskap” används ofta synonymt med ”forskning” 
för själva processen att skapa vetande. Detta är inte fel, men ”vetenskap” kan också 
användas i en vidare betydelse som beteckning för hela den verksamhet inom vilken 
forskning bedrivs. (Forsman s. 15, 16)   

 
  Svar på vad ”systematisk” innebär, eller ”verksamhet”, ”utbildning”, ”kunskap”, kanske 
någon uppfattar som nödvändigt för att ta till sig denna definition, men jag betraktar det inte 
som meningsfullt att bege mig in i en oändlig definitionsregress. Och någon diskussion kring 
de språkliga konventionerna får heller inte någon plats här. Istället vill jag göra ett väsentligt 
tillägg för min användning av begreppen med hjälp av Susan Haack som i Defending Science 
skriver:   

 
There is one, real world; and the sciences aim to discover something of how this world is. 
Of course, human beings intervene in the world, and we, and our physical and mental 
activities, are part of the world. (Haack s. 123)  

 
  Detta, att människans ingripande i världen också är en del av världen, är grundläggande för 
min fråga, eftersom det innebär att teknisk utveckling är en del av världen och därför ett 
naturligt studium för vetenskapen i dess frågor kring världens beskaffenhet. Det för även 
uppmärksamheten till hur teknik också är delaktig i att förändra världen, vilket måste vara en 
ständig uppgift för den rena vetenskapen att undersöka.  
   
  Ett citat från Einstein under rubriken ”Om friheten” i boken Problem och Perspektiv ska 
också få hjälpa mig. Han skriver:   
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Ty den vetenskapliga forskningen utgör en naturlig enhet, vars delar ömsesidigt 
understödja varandra på ett sätt som förvisso ingen kan förutsäga. Men vetenskapens 
utveckling kräver möjlighet till obehindrat meddelande av alla resultat och åsikter – 
yttrandefrihet och undervisningsfrihet inom vetenskapens alla områden. (Einstein s. 14)  

 
  Svar på vad ”naturlig” och ”enhet” o.s.v. är får läsaren inte heller här. Men däremot kommer 
jag att ta upp tanken om betydelsen av ett obehindrat informationsutbyte längre fram i texten, 
jag kommer även att komma in på oförutsägbarhet.  
 
  Ingemar Nordin hjälper mig att skilja mellan begreppen ”teknologi” och ”teknik” enligt 
följande ur Vad är teknik? Han skriver:    

 
I engelskan får ordet ”technology” oftast stå för bägge sakerna, men i svenskan har vi ett 
något annorlunda språkbruk som vi bör utnyttja. Utan att närmare specificera vad teknik 
är, kan vi förbehålla ordet ”teknologi” för den aktivitet som syftar till att framställa 
teknik. Dvs. med teknologi menar vi vanligen helt enkelt den tekniska forskningen; 
innovation och utprovning av teknik. Men det finns en annan betydelse av ordet 
”teknologi” som kanske delvis förklarar varför man i dagligt tal inte så noga skiljer 
teknologi från teknik. ”Teknologi” står i vissa sammanhang för teknisk teori, eller 
tekniska regler som Bunge skulle ha hävdat. Teknologi i denna betydelse innefattar allt 
från avancerade, vetenskapsbaserade teorier om hur man lämpligen konstruerar flygplan, 
bygger kärnkraftverk etc., till mer traditionsbaserade tumregler om hur man bäst anlägger 
en gräsmatta eller väver en trasmatta. (Nordin s. 7)  

 
”Teknik” får stå för själva den tekniska handlingen, processen eller tinget. (Nordin s. 7)  

 
  Begreppen ”teknik” och ”teknologi” kommer jag att skilja åt enligt ovan, men jag behöver 
däremot inte skilja på betydelserna av ”teknologi”, utan använder begreppet för både den 
aktivitet som syftar till att framställa teknik samt teknisk teori.   
  Att teknologi är av intresse för uppsatsen beror på att det är genom den som teknik 
utvecklas, och då frågan för uppsatsen är om teknisk utveckling i sin tur leder till nya 
ontologiska frågor för vetenskapen, är relationen mellan vetenskap och teknologi ytterst 
relevant.  
 
  Begreppet ”ontologi” kommer jag att använda utifrån den allmänna formuleringen ur 
Filosofi Lexikonet (s. 407) som säger att ontologi är läran om det varande såtillvida som det 
är, alltså varandevetenskap, eller m.a.o. vetenskap om världens beskaffenhet.    
 
  Min utgångspunkt för uppsatsen är en variant av en kritiskrealistisk ståndpunkt där min syn 
på vårt förhållande till verkligheten är att vi kan uppfatta och uttrycka större eller mindre delar 
av den, mer eller mindre felbart eller korrekt, men dock alltid i någon mån fragmentariskt. Att 
vi dessutom lyckas ibland bättre och ibland sämre med att förhålla oss till och resonera kring 
de aspekter av världen som vi faktiskt erfar.  
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Ontologiska frågor  
 
  Det kan vara klargörande att som följd av frågan om det framträder nya ontologiska frågor 
för vetenskapen genom teknisk utveckling, också fråga: Från vem framträder dessa 
ontologiska frågor?  
 
  De nya ontologiska frågor som uppstår, framträder huvudsakligen från både vetenskapen 
som verksamhet och dess forskare som aktörer inom denna, eftersom vetenskapen just syftar 
till att kontinuerligt söka sanningar om världen och förenligt med dessa utforma förklaringar 
och förutsägelser om världen, som håller i enlighet med vetenskapens egen disciplin, och 
frågorna syftar således till en fortsatt vetenskaplig utveckling.  
  Men önskemål om vetenskaplig utveckling, alltså ett framåtskridande sanningssökande och 
ontologiskt rimliga frågeställningar, kan även i sin tur ställas på vetenskapen och dess 
forskarsamhällen utifrån, av det omgivande samhället i stort.  
  Så frågorna kommer huvudsakligen ifrån vetenskapen själv och dess forskare, eftersom 
verksamheten i sig strävar efter att innefatta en riktig eller åtminstone rimlig ontologi för att 
drivas framåt. Men nya frågor kan alltså även komma ifrån omvärlden.    
 
  Nästa förtydligande består i vad jag då menar med ontologiska frågor, och att ontologi är 
riktig eller rimlig?  
 
  Ontologiska frågor för vetenskapen är, alla de frågor som behandlar de för vetenskapen 
relevanta förhållningssätten till det varande så som det är, d.v.s. frågor som gäller antaganden 
och hypoteser om världens beskaffenhet. Vilka kan skifta, och vara mer eller mindre uttalade 
eller tagna för givet, vid olika tidpunkter och under olika förutsättningar.  
 
  För att en ontologi ska vara riktig, krävs det naturligtvis att den överensstämmer med den 
faktiska verkligheten. Men för att en ontologi ska vara rimlig, krävs det istället bara att den 
överensstämmer med en välgrundad bakgrundskunskap hos den som formulerar ontologin.  
  Att bakgrundskunskap är välgrundad betyder att den tar ontologisk hänsyn, d.v.s. att den 
utformas enligt försök att överensstämma med verkligheten och anpassa sig efter hur världen 
faktiskt är beskaffad. Till skillnad från ogrundad bakgrundskunskap som istället stipuleras och 
ger ontologi som på förhand bestämmer hur verkligheten ser ut, utan att således intressera sig 
för verkligheten.  
  Att skilja mellan riktig och rimlig ontologi, och oriktig och orimlig, är alltså en fråga om vad 
som verkligen är i förhållande till vad vi har goda skäl för att tro att det är, och vad vi t.o.m. 
har dåliga skäl för att tro.  
  Rimlig ontologi syftar alltså alltid till att närma sig riktig ontologi, och vilar därför på 
välgrundad bakgrundskunskap och tar ontologisk hänsyn d.v.s. intresserar sig för hur 
verkligheten är beskaffad eller inte. Därför är det acceptabelt för en rimlig ontologi att vara 
oriktig, så länge den strävar mot riktighet, likaväl som riktig ontologi kan framträda som 
oriktig innan den är formulerbar eller möjlig att acceptera utifrån en välgrundad 
bakgrundskunskap.  
  En orimlig ontologi är troligtvis också oriktig, men kan förstås rent hypotetiskt sett råka 
överensstämma med verkligheten, men då genom rena turen och inte p.g.a. några goda skäl.  
   
  Både forskarsamhällen och ett omgivande samhälle kan naturligtvis slarva med sina 
ontologiska frågor p.g.a. kommersiella, politiska och andra intressen, och sanningskriterier 
kan störas från alla möjliga håll av olika anledningar. Men om frågorna istället formuleras 
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seriöst, utmärker de sig förhoppningsvis genom sin ontologiska rimlighet och är verkligt 
intressanta i sig.  
  Oavsett om det föreligger slarv eller om frågorna formuleras seriöst, så finns här spänningar 
och problem som behöver kommenteras. Vad som betraktas som ontologiskt rimligt hos ett 
forskarsamhälle och ett samhälle i stort kan skilja sig åt extremt, eftersom den välgrundade 
bakgrundskunskapen kan se fundamentalt olika ut för de olika samhällena. Men det är mer 
komplicerat än så, för rimligheten kan dessutom se väldigt olika ut för olika individer och 
grupper också, inom samhällena.  
 
  Även om ontologiska frågor från samhället utanför vetenskapen kan vara intressanta och 
utgöra för vetenskapen viktig ontologisk kritik, inbegriper de tyvärr ett alltför stort område för 
att vidare tas upp i denna uppsats. Jag nöjer mig därför med att bara ha omnämnt dem och 
lämnar dem nu för att istället gå vidare med de huvudsakliga frågorna, från vetenskapen själv 
och dess egna spänningar och problem.     
 
  Eftersom bakgrundskunskaper kan vara välgrundade samtidigt som de också kan vara 
väldigt olika varandra, kan det naturligtvis uppstå spänningar mellan de olika följande 
ontologierna. Och då är den vetenskapsteoretiskt intressanta frågan, vad som krävs för att 
dessa spänningar ska kunna ventileras och ge upphov till nya ontologiska frågeformuleringar 
och insikter, och vad som tvärtom leder till tabun som istället fördröjer uppkomsten av sådana 
nya insikter?  
  Problemet om det faktiskt sker någon form av undertryckande, är tråkigt nog att det är svårt, 
eller kanske omöjligt, att få reda på vad det är man inte får reda på. Forsman formulerar det 
tänkvärda:     

 
En intressant fråga är om undertryckande av forskning med hänsyn till dagens tidsanda 
sker och – i så fall – vilka potentiella rön vi inte får reda på. (Forsman s. 24) 

 
  Men då det som sagt är svårt att få reda på vad det är man inte får reda på, behöver detta 
problem bemötas genom frågor om hur man faktiskt kan undvika undertryckande. Och det är i 
detta sammanhang som yttrandefrihet inom forskning framträder som ett väsentligt krav inom 
vetenskapsteorin.  
  Som citatet av Einstein tidigare formulerade, kan vi inte förutsäga hur forskningens delar 
kommer att understödja varandra. Men vi kan däremot genom fria informationsutbyten 
undersöka dessa delar och granska varandras hypoteser effektivare. Yttrandefrihet är således 
helt nödvändig för vetenskapen, och hjälper alltså vetenskapen att kontinuerligt hålla sig 
välgrundad, och därmed ontologiskt rimlig. Yttrandefrihet är också nödvändig för att forskare 
överhuvudtaget ska kunna utforma nya vetenskapligt intressanta frågor.  
  Om vad som menas med yttrandefrihet inom forskning skriver Forsman:   

 
Yttrandefrihet är ett värde, som talar för att forskare skall få rapportera och publicera 
resultat som de tror är sanna eller – i fråga om icke-empirisk forskning – resonemang som 
de anser är hållbara. Det talar också för att de måste få ställa frågor som förtjänar att 
diskuteras seriöst. I den mån det bör finnas restriktioner för forskares yttrandefrihet bör 
dessa nog inskränkas till att gälla medvetna lögner och förtiganden samt offentliggörande 
av känslig information om forskningspersoner. (Forsman s. 52) 

 
  Bara genom dialoger som tillåter alla relevanta perspektiv, kan man formulera de nya 
ontologiska frågor som uppstår genom teknisk utveckling, och som förtjänar att diskuteras 
seriöst för att kunna undersökas vidare.  
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  Intressant nog kan ny kommunikations- och informationsteknik underlätta sådana dialoger 
genom den ökade tillgängligheten av material för forskning och genom de nya 
samarbetsmöjligheterna kring detta, men samtidigt även innehålla såväl centrala korrekta data 
som fatala felaktigheter. Kritisk granskning måste därför ständigt närvara, och får inte 
försvinna i hanterandet av det enorma utbudet av tillgänglig kommunikation och information. 
Tillförlitlighet behövs alltid för att garantera en seriös diskussion.  
  
  Det sista förtydligandet av min fråga är följande: Vad menar jag med nya ontologiska frågor 
för vetenskapen?  
 
  Då vetenskapen alstrar empiriska beskrivningar av världen, genom forskning som alltid 
bedrivs utifrån en uppsättning ontologiska antaganden och hypoteser, är det trivialt att dessa 
själva förändras i takt med att de empiriska beskrivningarna inom vetenskapen förändras.     
  Det som däremot är utmanande för vetenskapen, och det intressanta för den här uppsatsen, är 
frågan om det sker en teknisk utveckling vilkens påverkan på vetenskapen motiverar en 
särskild granskning av dess förhållande till de ontologiska antagandena och hypoteserna inom 
vetenskapen?   
  En sådan granskning skulle i så fall innebära åtminstone två uppgifter.  
  Dels en undersökning av huruvida tidigare ontologiska frågor, antaganden och hypoteser, 
inom vetenskapen, omformuleras och ställs i enlighet med hur de kan utmanas tekniskt, och 
styrks eller kullkastas, och med vilken omfattning dess förutsättningar faktiskt förändras p.g.a. 
ny teknik.  
  Dels en undersökning som söker svar på frågor om teknologins och olika teknikers 
beskaffenhet i relation till vetenskapens sanningssökande, som t.ex. hur vetenskap och 
teknologi optimalt kan samarbeta för att finna nya sanningar om världen, och verifiera och 
falsifiera tidigare teorier.    
  Svar på frågor om nya möjligheter inom den rena vetenskapen och inom teknologin, genom 
dess förhållande till varandra, har både sanningsvärde och praktisk tillämpning. Det gäller 
dessutom i detta sammanhang att inte glömma att det också är vetenskapens uppgift att 
undersöka hur teknisk utveckling är delaktig i att förändra världens beskaffenhet.  
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Sanningssökande och Problemlösning  
 
  Genom att kommentera exempel från Agassi, Einstein och Hansson och formuleringar 
uttryckta av Ingemar Nordin, ur Teknologins rationalitet, kring relationen mellan vetenskapen 
och teknologin, vill jag försöka att beskriva varför, eller snarare ur vad, de nya ontologiska 
frågorna uppstår. Jag ska inleda med ett exempel från Agassi:  

 
What complicates matters is that pure science is the opposite to applied science and 
technology, yet research is an activity to which we can apply all the tools we have at our 
disposal: for, the technology of research is a cross-breed and so a new breed.  
(Agassi s. 168) 

 
  Den rena vetenskapen och den tillämpade vetenskapen benämns här som varandras 
motsatser. Men det beror förstås på vad man menar med ”motsats” om denna benämning 
stämmer eller inte, att relationen består av en hel del komplicerade faktorer är det dock inget 
tvivel om. Men har alltså vetenskapen och teknologin trots sin komplicerade relation, lyckats 
ge liv till en ny art, ”the technology of research” som Agassi kallar det?  
  För att få en enhetlig bild av denna komplicerade relation, måste man både försöka förstå lite 
av hur verksamheterna skiljer sig åt och hur de hänger ihop, och jag börjar med att titta på 
skillnader mellan vetenskap och teknologi, uttryckta av Nordin i Teknologins rationalitet:   

 
Vetenskapen vill ha testbara förklaringar i syfte att få fram Sanningen. (Nordin s. 70)  
 
Detta krav föreligger inte med någon nödvändighet inom den teknologiska forskningen. 
Teknologin är intresserad av användbar kunskap, och det finns därför en tendens att här 
snarare söka efter ekonomisk, lättåtkomlig, säker och därför minimal kunskap. Idealet är 
den kvalitet och den mängd av kunskap som exakt motsvarar det man behöver för att 
klara den praktiska uppgiften. Det är exempelvis inte alltid man behöver exakta, men 
krångliga, matematiska beskrivningar av ett fenomen. En approximation duger kanske 
lika bra. (Nordin s. 70, 71)  

 
  Distinktionen mellan vetenskap och teknologi, ren forskning och tillämpad forskning, består, 
som jag har tolkat Nordin, huvudsakligen i att verksamheterna har olika syften. Men han 
skriver (Nordin s. 71) även att dessa verksamheter också överlappar varandra, och att viss 
vetenskaplig forskning även är teknologiskt relevant. Följande exempel från Agassi beskriver 
denna dubbelhet: 

 
We have, in point of obvious facts, theories of high scientific value and low technological 
value, and vice versa, and we have scientific ideas developed with an eye for 
technological application and ones developed in complete disregard of technology, in 
both cases at times with great scientific or technological value and at times not. Every 
moderately knowledgeable student of these matters is knowledgeable enough to think up 
examples for all the many categories just mentioned. Why, then, are sophisticated people 
so obtuse and crude when they talk about science and technology? (Agassi s. 132)    

 
  Problemet kanske är, att de skillnader som faktiskt finns mellan teknologi och vetenskap, hur 
väsentliga de än må vara i olika sammanhang, lätt kan ge illusionen av att verksamheterna är 
mer åtskilda från varandra än vad de i själva verket är? För även om den rena vetenskapens 
mål är att söka sanning, och teknologins mål är att ge tekniska lösningar på praktiska problem, 
så möts ändå dessa verksamheter på mycket grundläggande sätt, t.ex. genom att teknologi kan 
skapa teknik som kan fungera som medel för vetenskapens mål, att söka sanning, och då detta 
är fallet, blir dessa verksamheter fundamentalt förenade med varandra.   
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  Även om medlet för teknologins problemlösande mål förenklat uttryckt är teknisk 
kompetens, som kan vara mer eller mindre fristående från vetenskaplig kunskap, så består 
ändå medlen för vetenskapens mål, av all den hjälp som faktiskt används för att söka sanning. 
Och i alla de fall där teknologi ingår som en hjälp genom att framställa lämplig teknik för 
vetenskapens mål att söka sanning, är teknologi ett medel för den rena vetenskapen, vilket 
innebär en stark beroendeställning mellan verksamheterna, eftersom sanningssökandet blir 
lidande om de tekniska hjälpmedlen inte fungerar som de ska, och de tekniska hjälpmedlen 
blir svårhanterliga om inte sanningssökandet utformas i någon form av förenlighet med dem.   
  Därför är det alltså inte bara teknologin som är intresserad av användbar kunskap och 
problemlösning, vetenskapen behöver den också, för att söka sanning, vilket är ett mål som 
kan innehålla många praktiska problem som kräver sina lösningar, många gånger tekniska 
sådana. Nordin skriver dock:   

 
Det är så jag betraktat verksamheter som vetenskap och teknologi. De skiljer sig åt därför 
att de har olika syften och bedrivs under olika premisser. Vetenskapen kräver inte att vi 
skall bedriva teknologi. Teknologi kräver inte att vi skall bedriva vetenskap.  
(Nordin s. 267) 

 
  Men att verksamheterna skiljer sig åt genom sina syften, innebär alltså inte som vi har sett, 
att den rena vetenskapen inte kräver att vi också ska bedriva teknologi. Detta steg är ogiltigt. 
Om teknologi behövs för att söka vissa vetenskapliga sanningar och i dessa fall är ett 
nödvändigt medel för den rena vetenskapens mål, så kräver vetenskapen faktiskt i dessa fall 
att teknologi bedrivs.  
  Målet att söka sanning, räcker inte för att söka sanning. Medlen för att göra detta, krävs 
också.   
 
  Hur är det då med teknologins mål att finna tekniska lösningar på praktiska problem, kräver 
det något vetenskapligt sanningssökande, eller enbart tillämpad forskning och teknisk 
kompetens? Ja, det beror på vilka tekniska lösningar man syftar på. De lösningar som klarar 
sig genom approximationer skiljer sig naturligtvis från dem som kräver exakta och krångliga 
teorier. Vissa tekniker kan tillämpa Newtons lagar, medan andra behöver Einsteins teorier, 
och de tekniska problemlösningarna kan sträcka sig från den enklaste mekaniken ända till 
nanoteknologin.    
  Om vetenskapens praktiska resultat skriver Einstein 1935 under rubriken ”Vetenskapen och 
samhället”:   

 
De mest iögonfallande av vetenskapens praktiska resultat äro alla de uppfinningar som 
gjort livet behagligare, om också samtidigt mera komplicerat, uppfinningar sådana som 
ångmaskinen, järnvägen, de elektriska maskinerna och det elektriska ljuset, telegrafen, 
bilen, flygmaskinen, dynamiten osv. Till dessa måste man lägga biologiens och 
medicinens landvinningar i livets tjänst, speciellt framställningen av smärtstillande medel 
och av konserveringsmetoder för livsmedel. Den största praktiska nytta människan haft 
av alla dessa uppfinningar är enligt min åsikt den, att hon befriats från det övermått av 
kroppsarbete, som en gång var nödvändigt bara för själva uppehållandet av livet. I den 
mån vi alls kunna hävda, att slaveriet är avskaffat nuförtiden, så kunna vi tacka 
vetenskapens praktiska resultat därför. 
  Å andra sidan har teknologien – eller den tillämpade vetenskapen – ställt mänskligheten 
inför mycket allvarliga problem. Själva människosläktets fortbestånd är beroende av att 
dessa problem bli lösta på ett tillfredsställande sätt. (Einstein s. 128, 129) 

 
  Det tekniska problemlösandet kan intressant nog ur ett humanistiskt perspektiv, således själv 
i vissa fall betraktas som ett problem som kräver sina lösningar, vilket är ett eget spännande 
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ämne som kan inrymma allt ifrån moraliska till tekniska förslag på lösningar. I detta 
sammanhang behöver man naturligtvis också ställa frågan, om det vetenskapliga 
sanningssökandet har någon relevant plats eller inte? Behöver t.ex. den tillämpade 
forskningen grundforskningen, för att ta reda på och upplysa mänskligheten om vilka problem 
den faktiskt har, som kan tänkas behöva lösas?  
 
  Men vi ska nu istället gå vidare med frågan, varför vetenskaplighet kan vara användbar för 
realiserandet och avanceringen av teknologi? Varför det vetenskapliga sanningssökandet i 
vissa fall gärna närvarar vid utvecklingen av teknik, och teknologins mål att lösa praktiska 
problem tekniskt gärna brukar de användbara delarna av sanningssökandet för att förverkliga 
uppkomsten av nya tekniker och öka användbarheten för befintliga tekniker?  
   
  Välplanerad och välgenomförd grundforskning kan alltid resultera i oplanerade 
konsekvenser, som varit helt omöjliga att förutse, och en del av dessa innebär teknisk 
utveckling, med diverse olika följder. Men är det bara en lycklig eller olycklig bieffekt, när 
teknik uppstår och utvecklas genom grundforskning? Eller är förhållandet starkare än så? (Går 
det överhuvudtaget alltid att dela upp verksamheterna?) Varför är sanningssökandet, om än 
ofrivilligt, många gånger användbar?   
  Hansson ger en, trots brister, intressant historisk beskrivning:  
 

Forskning ger ofta resultat som inte hade kunnat förutsägas. Många av de stora tekniska 
genombrotten har också varit följden av forskning som inte alls var inriktad på att lösa 
tekniska problem.  
  Det fanns många tekniker på 1800-talet som försökte förbättra den optiska telegrafen, 
men det var inte genom deras arbete som metoderna för kommunikation på långt avstånd 
blev radikalt förbättrade. Både telegrafen och radion blev möjliga genom oförutsedda 
resultat från vetenskapliga studier av förhållandet mellan elektricitet och magnetism. Det 
fanns också på 1800-talet många läkare som försökte förbättra metoderna att undersöka 
de inre organen, men det var inte deras arbete som gav det stora genombrottet. 
Röntgenstrålarna upptäcktes 1895 av Wilhelm Röntgen då han undersökte elektriska 
urladdningar i gaser vid lågt tryck.  
  Tyvärr är det inte bara positiva möjligheter som radio och röntgen som kan följa 
oförutsett ur forskningen. Många av vapenteknologins genombrott har kommit till på 
samma sätt. Det var av allt att döma inte en klingsmed eller svärdfejare som uppfann 
krutet. Alldeles säkert var det inte någon sprängämneskemist som gjorde de upptäckter 
varmed atombomben blev möjlig. Dessa upptäckter gjordes i stället av forskare vars 
verksamhet då ansågs lika världsfrånvänd som den mest abstrakta matematiken. År 1919, 
då Einsteins allmänna relativitetsteori börjat bli allmänt känd, skrev The Times att ”det 
nya synsättet kommer inte att göra någon skillnad för det praktiska livet”. Inte ens då var 
det möjligt att förutsäga att fortsatt forskning på detta område skulle möjliggöra vapen 
med dittills oanad sprängkraft. (Hansson s. 102, 103)  

 
  Einstein själv skriver:   
 

Jag anser mig inte vara upphovsmannen till frigörandet av atomenergien. Min andel var 
helt indirekt. Jag trodde i själva verket inte, att det skulle ske under min livstid. Jag var 
endast övertygad om att det var teoretiskt möjligt. Det förverkligades praktiskt genom den 
tillfälliga upptäckten av kedjereaktionen, och den kunde jag inte förutsagt. Den 
upptäcktes av Hahn i Berlin, och han missförstod själv det han upptäckt. Det var Lise 
Meitner, som kom med den riktiga tolkningen, och hon flydde ur Tyskland och 
överlämnade den till Niels Bohr. (Einstein s. 177)    
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  Att man inte med ett sanningssökande planerar att finna praktiska tillämpningar innebär 
möjligtvis att sanningssökandet är autonomt, men inte att de praktiska tillämpningar det 
oförutsett alstrar är det. Men som jag sa tidigare, så kan det vetenskapliga sanningssökandet 
också vara beroende av teknologin för att söka vissa sanningar, så hela frågan om autonomi 
behöver förmodligen uppdateras kontinuerligt. Men Nordin skriver:  
 

Och i den mån man betraktar ”sanning” som det centrala begreppet i vetenskap och 
”användbarhet” som det centrala begreppet i teknologi, så måste dessa båda verksamheter 
vara väsensskilda. Detta är åtminstone utgångspunkten för denna studie. Därmed inte sagt 
att de är helt oberoende av varandra eller att de alltid är så lätta att skilja åt.  
(Nordin s. 161, 162) 

 
  Jag håller definitivt med Nordin om att verksamheterna är beroende av varandra och att det 
ibland kan vara svårt att skilja dem åt, men jag håller däremot inte nödvändigtvis med om att 
de skulle vara väsensskilda. Men det beror förstås på vilken betydelse man lägger in i 
begreppet ”väsen” ifråga och om den analys som ställer frågorna om teknologins väsen, 
utforskar detta väsen som ett socialt fenomen i huvudsak, eller i lika hög grad som ett 
fysikaliskt. Hur vi förhåller oss till teknologi och använder teknik är en sak, och varför 
teknologi och teknik alls kan vara användbar och fungera i enlighet med naturlagarna, en 
annan. Det ena handlar specifikt om människans natur, det andra handlar om flera olika 
aspekter av världens beskaffenhet.  
  Om man fokuserar på att teknologin faktiskt använder aspekter av världens beskaffenhet och 
att vetenskapen söker förklara sådana, framträder inte dessa verksamheter som väsensskilda.  
Vilket kanske förklarar om de tillsammans kan ge upphov till en ny art, ett nytt väsen? Det är 
ur denna korsbefruktning, som Agassi kallade ”the technology of research”, som de nya 
ontologiska frågorna uppstår.  
 
  Jag ska nu avsluta detta avsnitt genom följande historiska exempel från Hansson, som får 
sammanfatta den komplicerade relationen mellan vetenskapens sanningssökande och 
teknologins problemlösning genom att beskriva hur teknik t.o.m. kan uppfattas ha initierat den 
rena vetenskapen:    

 
När de boklärda på 1600-talet började experimentera, hörde optiken och mekaniken till de 
områden de ägnade sig mest åt. Inom båda dessa fält hade nämligen hantverkare berett 
vägen. Konstnärer hade kommit in på optiken via perspektivläran, och olika grupper av 
hantverkare hade närmat sig mekaniken från de tekniska problem de försökte bemästra i 
sina yrken. Det var av hantverkarna som de boklärda lärde sig att väga och mäta, att göra 
exakta iakttagelser av naturen. Först när de lärt sig detta, och börjat se mera kritiskt på 
egna och andras spekulationer, kunde en modern naturvetenskap utvecklas.  
(Hansson s. 16)  

 
  Man behöver naturligtvis inte dela denna uppfattning, för att det ska vara belysande att 
begrunda och jämföra den med andra uppfattningar om saken.  
 
  Genom erkännandet av teknisk utveckling som ett väsentligt steg i vetenskapens 
sanningssökande, och erkännandet av vetenskap som ett väsentligt steg i utvecklingen av 
teknologisk problemlösning som ger ny teknik, ska jag nu gå vidare med nästa avsnitt som 
handlar om hjälpmedel för forskning.    
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Hjälpmedel för forskning 
 
  I avsnittet Ontologiska frågor ovan, ställde jag frågan om det sker en teknisk utveckling 
vilkens påverkan på vetenskapen motiverar en särskild granskning av dess förhållande till de 
ontologiska antagandena och hypoteserna inom vetenskapen. I detta avsnitt vill jag nu försöka 
att föra in denna fråga i ett konkret sammanhang, genom att vidare utveckla formuleringar 
från Susan Haack, ur hennes Defending Science, eftersom hon uttryckt flera grundläggande 
antaganden som jag har använt för mitt arbete och som utgör viktiga tankegångar bakom 
denna fråga. Jag kommer att ge exempel som jag sedan sammankopplar med forskningens 
normala huvudstadier så som de är indelade enligt Birgitta Forsman ur Forskares frihet.  
 
  Haack skriver att de enastående naturvetenskapliga framgångarna inte beror på en unik 
rationell vetenskaplig metod utan en bredd av ”hjälp” för forskning, som erhållits av 
generationer av forskare för att övervinna de mänskliga begränsningarna (Haack s. 25). 
Genom ett gränsöverskridande arbete har människan således utvecklat vetenskapen utöver sin 
egen naturliga förmåga, kan man säga.  
  Denna hjälp består enligt Haack (s. 98) grovt indelat av hjälp för fantasin, sinnena, förnuftet, 
delgivande av bevis, och intellektuell ärlighet.  
  Men menar hon då att det alltså inte finns någon rationell vetenskaplig metod? Nja, det hon 
säger är bara att vetenskaplig metod är en förfining av vårt vardagstänkande och alltså inte 
unik för vetenskapen utan i användning även utanför det rent vetenskapliga området, då dock i 
andra former och med andra syften än de vetenskapliga. Men att vetenskaplig metod är en 
mänsklig bedrift, och mänskligt felbar, hindrar den naturligtvis inte från att vara rationell, 
utan bara att den skulle utgöra en enda unik rationell metod.  

 
Science has managed to discover a great deal about the world and how it works, but it is a 
thoroughly human enterprise, messy, fallible, and fumbling; and rather than using a 
uniquely rational method unavailable to other inquirers, it is continuous with the most 
ordinary of empirical inquiry, ”nothing more than a refinement of our everyday thinking”, 
as Einstein once put it. (Haack s. 9, 10)  

 
  Denna ”hjälp” för forskning som erhållits av generationer av forskare för att övervinna de 
mänskliga begränsningarna, ska nu få hjälpa mig att konkretisera frågan om teknisk 
utveckling motiverar en särskild granskning av förhållandet mellan ny teknik och ontologiska 
frågor för vetenskapen. Därför sätter jag här alla de ovan nämnda områdena för hjälp i 
relation till ny teknik enligt mina följande exempel:   
 
(A) Ny teknik kan hjälpa fantasin och innebära nya möjligheter att formulera vetenskapligt 
intressanta ontologiska hypoteser som ännu inte är formulerade inom vetenskapen. 
Exempelvis genom virtuell verklighet som kan erbjuda forskare att själva träda in i program 
där det är möjligt att t.o.m. bryta mot naturlagarna.  
 
(B) Sinnena kan brukas under förändrade förutsättningar genom att teknisk utveckling tillåter 
vetenskapen att på nya sätt testa de intressanta ontologiska hypoteserna. T.ex. genom att 
kunna studera medicinska fenomen inuti kroppen med hjälp av extremt små kameror eller att 
skicka ut olika former av teknisk utrustning i rymden som sänder information tillbaka till 
jorden etc. Vilket innebär att omständigheterna kring vår egen perceptionsapparat dramatiskt 
både nyanseras och expanderas tack vare utvecklingen av ny teknik.   
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(C) Förnuftet kan studeras i termer från hjärnforskningen, genom den teknik som finns till 
hands inom denna, vilket kan omforma våra mest grundläggande ontologiska koncept om oss 
själva och vår förståelse av världen. Genom kartläggning av olika hjärnfunktioner, ökad 
förståelse av dess signalsystem och kemiska egenskaper kan ny teknik gradvis på nya sätt 
blottlägga områden som tidigare betraktats som strikt subjektiva, vilket aktualiserar nya frågor 
om människans natur, kring subjektivitet och objektivitet, relationen mellan förnuft och 
känsla, kropp och själ problemet o.s.v.  
 
(D) Ny teknik kan underlätta delgivandet av bevis mellan olika forskare genom snabb 
kommunikationsteknik och lättåtkomlig och rymlig informationsteknik. Forskningsresultat 
som är beroende av varandra för vidare undersökningar kan alltså enklare sammanföras vilket 
betyder att jämförelser mellan olika ontologiska grundantaganden hos olika bevis kan 
framträda tidigare och mer ingående under forskningsprocesserna. Därför kan också 
yttrandefriheten inom forskning lättare upprätthållas, och rimlig ontologi lättare överleva 
press från dogmer och hämmande maktstrukturer, tack vare att ny teknik både förfinar och 
utvidgar våra kontaktytor och dialogmöjligheter.    
 
(E) Hur påverkar då ny teknik, intellektuell ärlighet?  
 
  Jag ska låta denna sista punkt få bidra med exempel som sammanfattar några svårigheter för 
alla de ovanstående punkterna gemensamt. Teknik kan naturligtvis utnyttjas för intellektuellt 
ouppriktiga ändamål genom att man t.ex.:  
 
• Formulerar populära men tvivelaktiga hypoteser genom att gömma dem bakom otydliga 

och inkorrekta tekniska termer.  
• Testar hypoteser med exklusiva men felaktigt kalibrerade instrument som förvanskar 

resultaten och samtidigt svårligen kan prövas med hjälp av andra instrument p.g.a. t.ex. 
allt för höga kostnader.  

• Enbart studerar och undersöker de teorier som överensstämmer med den för tillfället 
tillgängliga tekniken och automatiskt retuscherar bort alla oönskade fakta som inte passar 
ihop med denna.  

• Använder tekniskt avancerad lansering av fabricerade resultat i delgivandet av bevis 
mellan olika forskare, som allvarligt fördröjer upptäckten av avgörande felaktigheter.  

 
  Som vi ser kan exemplen bli många, och till de medvetet ouppriktiga ändamålen måste man 
dessutom lägga till alla de oavsiktligt oriktiga tillämpningarna av teknik inom vetenskap. Man 
kan alltså fråga hur omfattande felsökningar som behövs för att eliminera de oskyldiga 
tekniska felen? Eller om det är lättare att fuska inom vetenskap genom tillämpningen av 
teknik? Om det är lättare, kan man också fråga om det är lättare att komma undan med det, 
eller om det tvärtom är svårare o.s.v.?   
 
  Frågorna om fusk är viktiga, och utgör en helt egen diskussion som är både etiskt och 
kvalitetsmässigt intressant. Den diskussionen ska jag dock inte gå vidare med här, istället ska 
jag fortsätta genom att citera exempel på ett par dyra men troligtvis ouppsåtliga tekniska fel, 
så som att förvirra måttenheter och göra tekniska felberäkningar. Haack skriver om följande 
miljonprojekt:   
 

In 1999 the $ 125 million Mars Climate Orbiter burned up in the Martian atmosphere; 
engineers had confused pounds and kilograms in their calculations. In 2000 the $ 165 
million Polar Lander, which was to have recovered samples from Mars, crashed because a 
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simple software glitch shut down the engines too soon before landing. The chair of the 
relevant House committee, observing that everyone is entitled to one stupid mistake, but 
not to two, warned that NASA shouldn’t look for more funding from Congress.  
(Haack s. 320) 

 
  Om alla har rätt till ett korkat misstag, men inte till två, är det bäst att misstag nummer två är 
vettigt!   
  Naturligtvis är det väsentligt att skilja mellan fusk med teknik inom forskning och de 
tekniska fel som är oavsiktliga, eftersom de oavsiktliga tekniska felen inom vetenskapen i en 
viktig mening trots allt är tillåtna, till skillnad från rent fusk. Vilket Forsman formulerar på 
följande sätt:   
 

Något som forskaren absolut inte är fri att göra är att fabricera eller stjäla data, att göra 
snedvridna urval och missvisande tolkningar. Däremot är hon fri att ha fel, förutsatt att 
hon har gjort sitt bästa för att eliminera felen. (Forsman s. 145)      

 
  Man måste alltså komma ihåg att den mänskliga faktorn alltid är närvarande överallt där det 
finns människor, och oundvikligen även så inom vetenskapen och teknologin, och att den inte 
går att trolla bort, utan bara hantera så gott det går.    
  
  Med exemplen ovan har jag försökt att illustrera att det sker en teknisk utveckling som 
motiverar en särskild granskning av förhållandet mellan teknisk utveckling och de ontologiska 
antagandena och hypoteserna inom vetenskapen, eftersom ny teknik är av väsentlig relevans 
inom alla de berörda punkterna för hjälp inom forskning. Ny teknik är dessutom också 
relevant i forskningens alla stadier, som jag nu ska gå igenom tillsammans med punkterna för 
hjälp.    
 
  Forsman delar in forskningens normala huvudstadier på följande sätt (Forsman s. 119): 
 
1. Val av ämnesområde och frågeställningar.  
2. Val av metod. 
3. Genomförande av studien. 
4. Presentation av resultat.  
5. Användning av resultat.  
   
  Vi ska nu se hur punkterna för hjälp enligt mina exempel kan vara aktuella under dessa 
stadier:  
 
1. Ny teknik kan initiera den rena vetenskapen redan i det första stadiet, och vara delaktig i 
valet av ämnesområde och frågeställning, då ny teknik hjälper fantasin (A) och innebär nya 
möjligheter att formulera vetenskapligt intressanta ontologiska hypoteser som ännu inte har 
formulerats inom vetenskapen, och då förnuftet (C) kan förstås annorlunda genom ny teknik 
inom hjärnforskning som omformar våra mest grundläggande ontologiska koncept om oss 
själva.   
  
2. Teknisk utveckling kan även vara delaktig i att bestämma valet av metod för forskning, då 
möjligheterna kring våra sinnen (B) genom ny teknik förändrar förutsättningarna för 
vetenskapen att testa de intressanta ontologiska hypoteserna.    
 
3. Ny teknik kan även vara delaktig i genomförandet av studier, genom de tekniska instrument 
som nyanserar och expanderar vår egen perceptionsapparat (B), och genom ny teknik som 
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underlättar delgivandet av bevis mellan olika forskare (D) och deras jämförelser mellan olika 
ontologiska grundantaganden.  
 
4. Utveckling av ny teknik kan också vara av betydelse för presentationen av resultat, vid 
sammanförandet av forskningsresultat med varandra (D), och då resultat innehåller medvetna 
eller oavsiktliga tekniska fel (E).   
 
5. Det sista stadiet, användning av resultat, blir också intressant genom att tekniska 
forskningsresultat faktiskt inte bara kan användas för praktisk problemlösning utanför 
vetenskapen men också inom denna (A), (B), (C), (D) och (E), i det fortsatta 
sanningssökandet.  
 
  Som vi alltså sett är det viktigt att studera teknisk tillämpning och utveckling, i forskningens 
alla normala huvudstadier, eftersom ny teknik kan vara väsentligt närvarande under alla dessa 
stadier.   
  De tidigare ontologiska frågorna inom vetenskapen behöver utforskas med hänsyn till detta 
och teknologins och olika teknikers beskaffenhet undersökas i relation till vetenskapens 
sanningssökande.  
  Kanske sådan granskning som jag utlyser, redan i praktiken etablerats inom vetenskapen? 
Och i annat fall, kanske den håller på att växa fram? Då den behövs, som ytterligare 
hjälpmedel för forskning.  
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Oförutsägbarhet 
 
  Detta avsnitt ska ta upp betydelsen av denna gransknings första uppgift, att undersöka 
huruvida tidigare ontologiska frågor, antaganden och hypoteser, inom vetenskapen, 
omformuleras och ställs i enlighet med hur de kan utmanas tekniskt.  
 
  Att det vid ett tidigare skede är mer eller mindre omöjligt att förutsäga vad man kommer att 
kunna veta och betrakta, vid ett senare skede, hindrar inte denna oförutsägbarhet i sig från att 
vara ett faktum som vetenskapen alltid behöver intressera sig för och förhålla sig till.  
  Detta faktum är också grunden till att passiva antaganden kan vilseleda oss på ett helt annat 
sätt än aktiva ställningstaganden, t.o.m. när de senare är helt felaktiga, eftersom dessa 
felaktigheter går att revidera lättare än de passiva antaganden som varit oriktiga ifrån början 
eller med tiden blivit inaktuella.  
  Oförutsägbarheten kan man, som tur är, i alla fall i viss mån förutse. Haack skriver:   
 

However, as I have stressed all along, one of the most remarkable things about the natural 
sciences has been the ways they have found to overcome human limitations: instruments 
of every kind, extending innate human powers of observation; the calculus, statistics, 
computers, extending innate human powers of reasoning; metaphors, analogies, linguistic 
innovations, extending innate human powers of imagination. But in the nature of the case 
it is nearly impossible to predict what limitations might prove insuperable, and what 
limitations scientists will eventually find their way over, or around. (Haack s. 344, 345)  

 
  Men det är inte bara svårt att förutse vilka hinder som kommer att övervinnas och vilka 
tekniska hjälpmedel som kommer att uppfinnas, det är dessutom svårt att förutse hur denna 
tekniska utveckling i sig kan påverka frågorna för den rena vetenskapen.   
  Det har redan sagts att grundforskning kan få som bieffekt att teknik utvecklas genom den, 
men frågan är också om teknisk utveckling kan få som bieffekt att den utvecklar frågorna för 
grundforskningen? Helt enkelt, vetenskap ger, om än oplanerat eller ofrivilligt, teknisk 
problemlösning. Ger teknisk problemlösning också vetenskapligt sanningssökande?  
 
  En och samma diskussion, kan vara teoretisk i en kontext men praktisk i en annan, och 
sådana kontextskillnader kan uppstå genom utvecklingen av ny teknik. Följande är ett 
praktexempel på detta.  
  På femtiotalet skrev filosofen Ludwig Wittgenstein:   
 

Vad vi tror på beror på vad vi lär oss. Vi tror alla att det är omöjligt att komma till månen; 
men det kunde finnas människor som tror att det är möjligt och att det stundom sker. Vi 
säger: vi vet mycket som dessa inte vet. Och hur säkra de än är på sin sak, - de misstar sig 
och vi vet det.  
  Om vi jämför vårt kunskapssystem med deras, så visar sig deras vara långt fattigare.  
(Wittgenstein s. 44)  

 
  Och idag kanske man kan undra, hur Wittgenstein ställt sig till saken om han hade fått leva 
några år längre? Skulle han ha varit skeptisk till amerikanernas månvandring då det begav 
sig? Eller skulle han ha omformulerat sina måntvivel?  
  Om Wittgenstein varit levande idag, hade man kanske fått läsa aktuella inlägg från honom på 
någon webbsida som debatterar huruvida amerikanerna på sextiotalet verkligen var på månen 
eller ej. Om de bara täckte över en misslyckad eskapad med en fejkad film? Eller om de 
illustrerade en visserligen lyckad, men odokumenterad månlandning, med en Hollywood-
variant för att reta ryssarna o.s.v.   



 18

  Men oavsett hur han hade ställt sig, så var det ännu vid den tidpunkt då han skrev detta, 
ontologiskt rimligt att anta att det är omöjligt att ta sig till månen. Man kan dock ifrågasätta 
om förnuftiga människor verkligen aldrig på allvar försökte berätta om sådana möjligheter för 
honom? Att vårt fysikaliska system förbjuder oss att tro vissa saker vid vissa tidpunkter, är 
fullkomligt rimligt. Så länge vi på allvar vidareutforskar vårt fysikaliska system.     
  Wittgenstein skriver även:    
   

”Men finns det då ingen objektiv sanning? Är det inte sant, eller osant, att någon har varit 
på månen?”  
  Om vi tänker inom vårt system, så är det säkert att ingen människa någonsin varit på 
månen. Det är inte bara det att förnuftiga människor aldrig på allvar berättat något sådant 
för oss, utan hela vårt fysikaliska system förbjuder oss att tro det. Detta kräver nämligen 
svar på dessa frågor: ”Hur övervann han tyngdkraften?”, ”Hur kunde han leva utan 
atmosfär?” och tusen andra, som man inte skulle kunna ge svar på. (Wittgenstein s. 24)  

 
  På femtiotalet, då det förmodligen inte rådde någon större debatt huruvida någon människa 
någonsin varit på månen eller ej, var den intressanta frågan istället huruvida detta skulle 
kunna vara möjligt. Frågan var till en början teoretisk, men blev efterhand praktisk, och 
slutligen satt det människor runt hela jorden och beskådade människor på månen, riktigt eller 
fejkat, via televisionsapparaten, den s.k. TV:n, en märklig sak som man tittar på och som 
kräver både tid och licens. Hade Wittgensteins frågor om hur man övervinner tyngdkraften 
och lever utan atmosfär förvandlats till ren underhållning? Eller till konkreta frågor för den 
rena vetenskapen?  
  Att man inte vid en given tidpunkt kan ge svar på vissa frågor, leder naturligtvis inte till 
slutsatsen att man inte skulle kunna besvara dem. Eller att inte någon annan, som man kanske 
inte ens har mött, redan givit dem svar. Skulle ett kunskapssystem anta något sådant, skulle 
det visa sig vara långt fattigare.  
  Förtjänsten med dessa uttalanden från Wittgenstein är att de utgörs av tydliga och aktiva 
ställningstaganden och därför är lättare att förhålla sig till, än de många föreställningar om 
världen som istället består av subtila och passiva antaganden.  
 
  Det är motiverat att granska såväl vilka tidigare ontologiska frågor som redan har 
omformulerats och ställts i förhållande till hur de har utmanats genom avanceringen av ny 
teknik, och vilka som fortfarande behöver uppdateras. Det är även viktigt att fundera över 
vilka frågor som kanske inte ens varit aktuella att ställa inom vetenskapen, förrän teknisk 
utveckling initierar dess relevans för sanningen, mer eller mindre oförutsägbart.   
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Observerbar Teori  
 
  Detta avsnitt ska ta upp betydelsen av granskningens andra uppgift, att undersöka frågor om 
teknologins och olika teknikers beskaffenhet i relation till vetenskapens sanningssökande.  
 
  Det fält som betraktats som abstraktion vid en viss tidpunkt, kan ses som konkret empiri vid 
en annan. Och när en teori inte längre utgör en möjlig modell av någon aspekt av 
verkligheten, utan istället en observerbar teori, har det skett ett viktigt ontologiskt steg. Detta 
steg, om det tagits utifrån ett samarbete mellan vetenskapens sanningssökande och 
teknologins problemlösning innebär en självklar ontologisk status hos den teknologi som 
förser oss med teknisk utrustning som direkt berör frågorna för den rena vetenskapen, en 
status som behöver utforskas. Haack skriver:     
 

What is observable depends not only on our perceptual capacities, but also on our 
ingenuity in devising instruments to extend and improve our powers of detection; the 
boundary of the observable, in other words, like the boundary of the ”purely theoretical”, 
constantly shifts with advances in instruments of observation. (Haack s. 129)  

 
  Frågor om hur vetenskap och teknologi optimalt kan samarbeta för att finna nya sanningar 
om världen, tillhör säkerligen rutinfrågorna inom forskningen. Men hur är det då med frågor 
om rutiners påverkan på det optimala samarbetet, så som om tekniska konventioner kan 
hindra forskningens framsteg i sitt sanningssökande, eller om konventioner inom vetenskapen 
kan sätta gränser för teknisk utveckling? Och frågan hur man kan avgöra skillnaden mellan 
vad som är fakta och vad som är konventioner inom verksamheterna? Dessa frågor är viktiga 
då rutiner som hanterar vad som kan verka som obetydliga detaljer faktiskt kan ställa till med 
påtagliga problem helt i onödan. Broad & Wade skriver till exempel:  
 

De beskrivningar av ett experiment som publiceras är ofta ofullständiga. Det som saknas 
är inte de stora begreppsliga elementen utan små praktiska och tekniska detaljer. Precis 
som en kokbok utelämnar smådetaljer som alla kockar känner till, utelämnar en 
vetenskaplig artikel också detaljer av det slaget. Men dessa små tekniska detaljer är ofta 
avgörande för att experimentet ska lyckas. Trots författarens antaganden om motsatsen, 
kan detaljerna också vara okända för alla andra utom för den intimaste kretsen kring 
forskaren. (Broad & Wade s. 96) 

 
  I överensstämmelse med den omfattning med vilken man använder teknisk utrustning inom 
vetenskapen, behöver man också studera den teknik som används. Inte minst för att kunna 
förstå tillförlitligheten i forskningsresultaten, måste man kunna skilja på vad som är tekniska 
problem och helt andra problem. Hur teknik fungerar? Eller inte fungerar? Varför, i enlighet 
med vilka naturlagar etc.? Är viktiga frågor för den rena vetenskapen. Apparaturen med 
vilken man undersöker, måste också undersökas, och på detta sätt behöver både teknologi och 
teknik många gånger själva vara studium för vetenskapen.  
  När vi skapar eller använder instrument för forskning, förvandlas de automatiskt till egna 
relevanta forskningsområden, som kräver vår förståelse i form av teorier och observationer 
som stämmer överens med våra tidigare välgrundade bakgrundskunskaper. Haack skriver:    

 
There is no guarantee that currently accepted theories, even in ”mature” sciences, are 
true. Nevertheless, predictive and technological successes constitute evidence for the 
theories on which the predictions or the technologies depend. (Haack s. 145)  
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  Då det observerbara och det rent teoretiska konstant skiftar genom avanceringen av 
instrument för observation, innebär detta att rimlig ontologi är beroende av såväl vetenskapen 
som teknologin, och att det inte går att formulera nya ontologiska frågor bara utifrån den rena 
vetenskapen ensam. Vetenskapen måste därför söka sanningar om hur tekniker är beskaffade, 
och teknologi måste vara ontologiskt rimlig för att brukas inom vetenskapen utan att det ska 
uppstå en märklig motsägelse i sanningssökandet.  
 
  När man genom ny teknik kan observera sådant som man inte ens tidigare har kunnat 
formulera, och när man samtidigt kan avfärda onödiga komponenter som man tidigare har 
varit beroende av inom sina förklaringsmodeller av världen, är det motiverat att undersöka 
relationen mellan teknik och sanning.     
 
 
 

Sammandrag  
 
  Inledningsvis formulerade jag allmänt frågan om de tekniska framstegens följder för 
vetenskapen genom dess förhållande till teknologin, och vad det innebär för vetenskapen att 
ett tekniskt utbud ökar genom t.ex. utrustning i form av allt finstämdare mätinstrument, och 
att nya lätt tillgängliga kommunikationsvägar öppnas som möjliggör nya och annorlunda 
tillgångar till informationskällor och kunskapsutbyten.  
  Sedan ställde jag min fråga för uppsatsen: Leder teknisk utveckling till nya ontologiska 
frågor för vetenskapen?  
  Mitt syfte med att formulera denna fråga och besvara den genom att säga att nya ontologiska 
frågor framträder för vetenskapen genom ny teknik, har varit att visa att det är viktigt för 
vetenskapen som verksamhet och forskare som aktörer inom denna, att aktivt förhålla sig till 
de nya ontologiska frågor som teknisk utveckling kan ge, då passiva antaganden annars kan 
förhindra vetenskapen att ställa de ontologiskt relevanta frågorna för sitt framåtskridande 
sanningssökande.  
  Jag försökte under rubriken Begreppsförklaringar att förtydliga begreppen för min fråga, 
och göra min utgångspunkt klar. Sedan försökte jag klargöra ramverket för själva frågan 
under rubriken Ontologiska frågor. Jag ställde där frågan, om det sker en teknisk utveckling 
vilken motiverar en särskild granskning av förhållandet mellan ny teknik och ontologiska 
antaganden och hypoteser inom vetenskapen?    
  I avsnittet Sanningssökande och Problemlösning ville jag beskriva ur vad, de nya 
ontologiska frågorna uppstår, nämligen ur en korsbefruktning mellan vetenskapen och 
teknologin.  
  Genom avsnittet Hjälpmedel för forskning ämnade jag att visa att särskild granskning av 
förhållandet mellan teknisk utveckling och ontologiska frågor är väl motiverad. Därpå ville 
jag med avsnittet Oförutsägbarhet illustrera betydelsen av denna gransknings första uppgift, 
att undersöka huruvida tidigare ontologiska frågor omformuleras i enlighet med hur de 
utmanas av ny teknik. Slutligen ville jag med avsnittet Observerbar Teori illustrera 
betydelsen av granskningens andra uppgift, att undersöka relationen mellan sanningssökande 
och teknologi och teknikers beskaffenhet.    
  Jag hoppas att frågan för denna uppsats, trots sitt kanske självklara svar, ändå givit upphov 
till meningsfulla funderingar om vetenskap, teknologi och ontologiska frågor.  
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