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OG HANDLING

TORE NORDENSTAM:

Vetenskaplig kompetens

l . Humanvetenskapernas kris

Xnnu i bijrjan av 1800-talet, nar Berlin-universitetet grundades, framstod den humanistiskt bildade personligheten som d h basta garanten
for ett fritt, ansvarsmedvetet och intellektuellt vaket medbrgarskap,
for att parafrasera ett uttalande av Eduard Spranger. Inom denna
ram intog hurnanvetenskaperna sjalvfallet sin centrala plats vid sidan
av naturvetenskaperna och de skona konsterna. Mot slutet av seklet
hade situationen i grund forandrats. I ljuset av naturvetenskapernas
triumfatoriska int%g p3 universiteten, teknologins raska utveckling
och den begynnande industriella omvaltningen framstod den ctfria
andliga bildningm>>p& samma g h g som hotad och onskvard. Den
akademiska mandarintraditionen skakades i sina grundvalar, scenen
var moblerad for den klassiska kontroversen om hurnanvetenskap
och naturvetenskap.1
I den klassiska kontroversen var Wilhelm Dilthey en av forgrundsfigurerna med arbeten som >>Introduktiontill humanvetenskaperna))
(1883) och )>Denhistoriska varldens uppbyggnad i humanvetenskaperniu) (1910).2 I Skandinavien hor Dilthey till de foga lasta filosoferna. Hans huvudarbeten iir annu inte oversatta, och i den analytiskt
1 Jfr Fritz K. Ringer, The Decline o f the German Mandarins (Haward
University Press 1969). Citatet p i S. 104 ar frin E. Spranger, ccDas Wesen der
deutschen Universitiib, i Michael Doeberl, Otto Scheel o.a., Das akademische
Deutschland, Vol. 111, Die deutschen Hochschulen in ihren Beziehungen zur
Gegenwartskultur (Berlin 1930), S. 4.
2 Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Gesammelte
Schriften, Vol. I; Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Gesammelte Schriften, Vol. VII, aven pH Suhrkamp Verlag 1970.
Det plghr en Dilthey-renassans f.n. Har nhgra exempel f r h de sista par Hren:
Helmut Johach, Handelnder Mensch und objektiver Geist. Zur Theorie der
Geistes- und Sozialwissenschaften bei Wilhelm Dilthey (Verlag Anton Hein
1974); Claudio Vicentini, Studio su Dilthey (Mursia 1974); Rudolf A. Makkreel, Dilthey. Philosopher of the Human Studies (Princeton University Press
1975); Christofer Zockler, Dilthey und die Hermeneutik (J. B. Metzler 1975).

dominerade akademiska filosofin har han inte spelat nAgon roll. Nar

Hans Skjervheim anknot till Dilthey i sip avhandling Objectivism
and the Study of Man 1959, oppnade han en vag in i en har hemma
forsummad tradition. Han satte sig mAlet att aehabilitera Diltheys
syn: at dei transcendentale problema for sarnfunnsvitskapane og dei
historiske vitskapane essensielt er dike dei parallelle problema med
omsyn til naturvitskapane>>.3Darmed hade han inte bara formulerat
sitt eget arbetsprogram for Askilliga Ar framover utan ocksA antytt
ett alternativ till den forharskande positivistiska forstlielsen av vetenskaperna.
Idag, 65 &r efter Wilhelm Diltheys dod, kan vi se att den kris i
humanvetenskaperna, som han mer eller mindre tydligt uppfattade
och forsiikte diagnosticera, ingalunda ngtt sitt slut. Tvartom, behovet av en standig, kritisk genomlysning av vetenskaperna ter sig
mer patriingande an nggonsin tidigare. Niir jag nu skall skissera ett
perspektiv p i vetenskapernas varld, ar det angelaget for mig, pii samma
satt som for Hans Skjervheim, att inte begransa mig till de aspekter
p5 vetenskaperna sorn traditionellt hor hemma inom den teoretiska
filosofins omriide. Vill man forstii vetenskaperna om manniskan (och
andra vetenskaper) ar det lika viktigt att dra in den praktiska filosofin i bilden. I den vetenskapliga kompetensen ingk bHde teoretiska
fardigheter i stil med behiirskande av begrepp, tarier och modeller
och praktiska fardigheter av det slag som ar W e t for Aristoteles'
etik.

2. Handling och kompetens
Man kan se p5 vetenskapernas varld som besaende av en miingd
handlingar. Nar man bedriver vetenskap, anvander man facktermer
och andra spriikliga uttryck, man hanterar instrument och anviinder
tekniker av olika slag, man laser om vad andra har gjort 0.s.v. Om
man anvhder termen <<pragmatik>>
som beteckning for studier av
handlingar, d skulle man kunna infora termen <<vetenskapspragmatib> som beteckning for studiet av vetenskapliga handlingar och
deras forutsattningar.4
3 Citerat f r h den norska GversWningen Objektivisrnen - og studiet av
rnennesket, Gyldendal 1974, S. 8.
4 En alternativ term ar apraxwlogb>. Jfr C. E. Kiihl & Jakob Meloe,
Invitation til prariologi, stencil, s.d.,S. 1.

Vetenskapliga handlingar ingbr i storre komplex av handlingar.
Det finns minga exempel i de senaste hens vetenskapsteoretiska
litteratur pb studier av ddana komplexa handlingssystem. Thomas
S. Kuhn har studerat vetenskapliga traditioner och skolor, Imre
Lakatos har studerat vetenskapliga forskningsprogram, Hbkan Tornebohm har studerat det sorn sker i vetenskapernas varld i analogi med
affarsforetag, for att n5mna nAgra exempel.5 I deras och andras
arbeten finner man utgingspunkter for reflexion over vetenskapliga
handlingar och deras forutGttningar, utgbngspunkter for en vetenskapspragmatik.
Inom denna vetenskapspragmatik skulle man sedan kunna skilja
mellan tv2 slags analyser: analyser av de handlingar sorn utfors i
vetenskapliga sammanhang, och analyser av de fiirukiittningar sorn
dessa handlingar har. En del av dessa forutdttningar ar av empiriskt
slag, t.ex. att vetenskapsidkaren mbste sova ett visst antal tirnmar for
att kunna utfora sina handlingar. Andra ar nodvhdiga forutsiittningar, eller transcendentala villkor, for att anknyta till Dilthey och
Kant, t.ex. att vetenskapsidkaren har den elementara logiska formiga
sorn bestir i att han kan identifiera och reidentifiera objekt i omvarlden.
AV de forutsattilingar sorn vetenskapliga handlingar har ar jag har
grskilt intresserad av de fardigheter sorn vetenskapsutovaren miste
ha for att kunna utfora sina handlingar. Sammanfattningsvis skall
jag kalla dessa fardigheter for vetenskapsutovarens <<vetenskapliga
kompetens>>.Jag anvander tennen <<vetenskapligkompetens i en vid
mening sorn en sammelbeteckning p i alla de formbgor sorn kravs for
utforandet av vetenskapliga handlingar av olika slag. De fardigheter
sorn brukar bedomas i akademiska konkurrenser om larostolar ar en
del av denna allrnanna vetenskapliga kompetens. Atskilliga inslag i
vetenskaplig kompetens tematiseras inte i sidana sammanhang; det
galler till exempel de allmanna fardigheter som ar genlensamma for
alla Gkande till en tjanst.
Jag vill foreslb att det ar en uppgift for vetenskapsfilosofin att analysera den underliggande kompetens som vetenskapliga handlingar
5 Jfr t.ex. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (2nd
ed., The University of Chicago Press 1970); Imre Lakatos, ccFalsification and
the Methodology of Scientific Research Programmes>,i Lakatos & Musgrave,
eds., Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press
1970; HHkan Tornebohrn, Om forskningsfalt, I, Om undersokande system
(Avdelningen for vetenskapstwri, Goteborgs universitet, rapport nr 77, 1975).

forutsiitter. Jag vill ocksi foreslh att det ar en central upp@t om
man vill forstB vetenskaplig praxis, p i sarnma satt som analys av
spriklig kompetens ar central om man vill forsti sprikhandlingar.
Jag anknyter har till Noam Chomskys program for sprikanalys.
<<Detfinns knappast nigot skal att ifrigasiitta den traditionella hikten att studiet av performans bara kan framskrida i den mBn sorn
forstielsen av den underliggande kompetensen tillhter det>>,heter det
i Aspects o f the Theory o f Syntax (1965).6 Chomskys observation
forefaller att vara tillampbar inte bara pB sprikhandlingar utan likaval p i andra handlingar i vardagliga och vetenskapliga sarnmanhang.
Nar vi utfor en handling, gor vi det i kraft av en kompetens som vi
har forvanat. Det galler for praktiska goromil sorn att ata ett apple
och borsta anderna likaval som for teoretiska goromil som att
kritisera en teori eller att anvanda ett begrepp.
(Med denna hanvisning till Chomsky har jeg inte pladerat for att
analysen av vetenskaplig kompetens b6r ta niigon viss form. Det forefaller tankbart att den spriikvetenskapliga analogien skulle kunna utnyttjas ett stycke p i vag och att man skulle kunna Bstadkomma nAgot
for vetenskapliga handsom skulle kunna kallas for en <<grammatik>>
lingar. Men jag ar amligen saker p& att en ddan grammatik skulle
kornma att skilja sig avsevart frAn de grammatikor som vi nu ar fortrogna med.)
Att distinktionen mellan handling (performans) och kompetens
har en generell rackvidd noterades for ovrigt av Gilbert Rple i The
Concept o f Mind (1949). Han observerade att twretiker for det
mesta har varit d intresserade av de teorier som vi anammar att de
tenderat att forsumma frBgan om vad det innebar att vi kan utfora en
uppgift. I den filosofiska traditionen finns det en tendens att overbetona den kunskap sorn vi har nar vi vet att &got ar fallet p& bekostnad av den kunskap som vi har nar vi vet hur nbgot skal goras.
i traditionell kunskapsteori betyder for det mesta det<<Kunskap>>
sarnma som >>pistiendekunskap>>
De fardigheter
(>>knowing-that>>).
sorn pHstLendekunskapen forutsatter och m a n >>fardighetsk~mskap>>
kommer i skymundan i det traditionella perspek(>>knowing-how>>)
tivet.7 I polemik mot den traditionen finns det anledning att insthma
med C. E. Kiihl och Jakob Meloe niir de skriver att >>forstbelsenav
Citatet ar frPn S. 10.
Gilbert Ryle, The Concept of Mind, Hutchinson's University Library,
Ch. 2. Termerna upcplstAendekunskap~och c&ardighetskunskap~har fijreslagits
av Kjell S. Johannessen.
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praxis ar inbyggd i praxis och uttrycks primart genom utovandet av
praxis>>.s
Med hjalp av denna distinktion mellan phtiiendekunskap och
fardighetskunskap kan man formulera det som en uppgift for vetenskapsfilosofin att forvandla vetenskaplig fardighetskunskap till p%stlendekunskap, att artikulera den tysta kunskap som utgor den
storsta delen av det vetenskapliga isberget. Ett framglngsrikt arbete
av detta slag forutsatter ett nara samarbete mellan vetenskapsfilosofer
och vetenskapsutovare. Den ibland luftade tanken att detta slags arbete borde overlltas helt At utovarna av de olika vetenskaperna forefaller daremot mindre hlllbar. Analysen av de fardigheter sorn inglr
i en viss vetenskaplig kompetens kraver normalt andra fiirdigheter an
de sorn skall analyseras.
Inte minst n5r det galler humanvetenskaperna forefaller mig ett
vetenskapsfilosofiskt artikuleringsarbete av detta slag angelaget. Ju
mer en vetenskaplig praxis bygger p5 oartikulerade forutsattningar,
desto mer avskarmad blir den frln omvarlden. Artikuleringsarbetet
kan bidra till att oppna vagen for en battre kommunikation mellan
vetenskapsidkare och utomstlende. Efter hand borde ocksl analyser
av detta slag kunna Ieda till en mera adekvat sjalvforstAelse bland
humanvetarna.

3. En preliminar oversikt
Vad kan man nar man har skaffat sig kompetens p l nlgot vetenskapligt omrlde? Det ar mlngt och mycket. Till att borja med kan vi
skilja mellan tre skikt i den vetenskapliga kompetensen. Llt oss borja
med tvl skikt som ar s l sjalvfallna att det ar latt att glomma bort
dem.
(1) Vetenskapliga handlingar forutsatter i likhet med de flesta
andra handlingar en allman sprdkkompefens. Vetenskapsmannen beharskar ett eller flera naturliga sprlk, sitt modersmll och kanske
nlgra till. I den allmanna sprlkkompetensen inglr en mangd delkompetenser, till exempel den syntaktiska fardighet som Noam
Chomsky forsokt att rekonstruera systematiskt och detaljerat i sina
skrifter. Dar inglr fonetiska, fonemiska, semantiska fardigheter osv.
Och dar inglr komponenter som snarare hor till kunskapsteoretikerns
8

C.E. Kiihl & Jakob Meloe, Invitation til praxiologi, S. 2.

analysomrMe an till lingvistens, t.ex. den grundlaggande kompetens
som man har nar man kan urskilja och igenkiinna foremhl i omvarlden. Denna elementara logiska kompetens ar en nodvandig forutsattning for den grundlaggande predikativa kompetens sorn man har
nar man korrekt kan tillskriva och frhnskriva forem3 olika predikat.
(2) For att kunna utfora vetenskapliga handlingar miste man
vidare ha allman handlingskompetens. De kompetenser sorn gor
handlingar mojliga skulle man kunna kalla for <<handlingskonstitutiva kompetensen,. Allman sprikkompetens forefaller att vara en
handlingskonstitutiv kompetens; &rav sprAkanalysens vikt for handlingsteorin. (Darned ar det inte sagt att vi inte skulle kunna siiga
att en individ sorn inte har allman sprikkompetens i nigon mening
utfor handlingar. Men sidana >>handlingan>,
till exempel de >>handlingan> sorn en chimpans kan utfora, kan betraktas sorn avarter av
normalhandlingar. Typiska exempd p i handlingar kraver allman
sprikkompetens.)
I den allmanna handlingskompetensen ingiir vidare form&gan att
kunna skilja mellan avsedda och icke avsedda konsekvenser. Ty nar
vi utfor en handling, giir vi nigot som b riktat mot ett visst mAl. Och
for att kunna avgora om vi har uppnitt milet med en handling,
miste vi kunne skilja mellan de avsedda foljderna av handlingen och
de oavsiktliga verkningarna sorn handlingen medfor. Att narmare
analysers de kompetenser sorn en aktos mhte ha for att kunna dgas
- till skillnad frAn blotta rorelser i stil med reutfora >>handlingan>
flexer som ligger utanfor aktorens kontroll - ar en uppgift for den
allmanna handlingsteorin (pragmatiken). Allman handlingskompetens ar konstitutiv fiir vetenskaplig kompetens; darav handlingsteorins vikt fbr vetenskapsteorin.9
(3) Allman sprikkompetens och allman handlingskompetens ar
nigot som vetenskapliga aktorer delar med alla andra aktorer och
sorn man latt forbiser, >>&&-for
att man alltid har det framfor ogonen~

9 Den handlingsteoretiska litteraturen har vuxit kraftigt de senaste Bren.
Se t.ex. R. Tuomela, Human Action and its Explanation (Reports from the
Institute of Philosophy, University of Helsinki, No. 2, 1974), som innehgller
en god litteraturlista. Sambanden mellan den allmanna handlingsteorin och
vetenskapsteorin tematiseras i D . Bohlers avhandlingsprojekt <<Rekonstruktion
der H a n d h e > (flera stenciler foreligger). Hos Bohler skisseras o c k a en
analys av nlgra av de elemenara sprgkfardigheter, som ar konstitutiva for
allman handlingskompetens.

(Wittgenstein).l0 Det tredje skiktet i den vetenskapliga kompetensen
utgors av alla de delkompetenser som ar saregna for vetenskaperna,
de delkompetenser som forutdtts av vetenskapliga handlingar men
inte nodviindigtvis av andra handlingar. Det finns ingen klyfta mellan
fardigheterna i livsvarlden och fardigheterna i den vetenskapliga varlden. De vetenskapliga fardigheterna ar l k g t drivna specialiseringar
av praktiska fardigheter ()>Hochstilisierungen~
for att citera Dietrich
Bohler) .
En systematisk rekonstruktion av den sarskilda vetenskapskompetensen ar ett Sisyphus-arbete av mat. Som en borjan kan man peka
p& nigra av de inslag som mhte finna sin plats i en systematisk
rekonstruktion. Dit hor siidana fardigheter som:
(a) terminologisk kompetens eller begreppslig kompetens, formbgan
att hantera ett antal termer eller begrepp som ar karakteristiska for
vetenskapsomrbdet i friiga;
(b) instrumentell kompetens, formigan att hantera en uppdttning
instrument som ar karakteristiska for vetenskapsomrbdet i friga; till
den instrumentella kompetensen kan man rakna inte bara fomlgan
att hantera >>hardwareinstruments)) i stil rned termometrar, linjaler
och kikare utan ockd formfigan att anvanda sig av olika slags tekniker i stil rned intervjutekniker och deltagande observation;
(c) fortrogenhet med vetenskapsomAdets problem och foreliggande
losningsforsok inklusive aktuella teorier och modeller och fomlga
att sjalv bidra till vidareutvecklingen av problemformuleringarna,
losningsforsijken, teorierna, modellerna; samrnanfattningsvis kunde
man kalla detta for problemlosningskompetens;
(d) vetenskapligt arbete forutdtter fortrogenhet med det verklighetso~llrldemm arbetet galler, det som Hikan Tornebohm brukar kalla
for vetenskapens >>territorium>>;
I h oss kalla detta for territoriefortrogenhet; territoriefortrogenheten kan vara nigot som man har mer
eller mindre frln bbrjan eller nigot som man mbte forvarva sig i
loppet av den vetenskapliga utbildningen (till exempel nar det aller
studier av frammande kulturex);
10

Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen (Blackwell's 1953),

9 129: <<Diefiir uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und Alltaglichkeit verborgen. (Man kann es nicht bemerken, - weil man
es imrner vor Augen hat.),

(e) etisk kompetens: vetenskapligt arbete forutsatter fortrogenhet
med ett antal vetenskapsspecifika nonner och varden, dels normer
och varden sorn utmarker allt vetenskapligt arbete i stil med kraven
p2 intellektuell redlighet, konsistens, enkelhet, dels nonner och varden som utmarker ett speciellt vetenskapsomrAde (till exempel de
etiska problem som ar specifika for studier av manniskor);
(f) kanske Mr man till denna lista ocksh foga estetisk kompetens; en
forskare ar, for att citera HAkan Tornebohm, >)bAde en konnbsor
och en artist)), och sorn artist forsoker han tillmotesgA estetiska krav
p3 sina handlingar och deras produkter.11
Det sorn man ibland kallar for wetenskaplig intuition>>eller >>god
nasa) kan kanske rekonstrueras som en funktion av de uppraknade
komponenterna (eller de komponenter som man kommer fram till
nar man analyserar komponenterna vidare). Men Atminstone nar det
galler humanvetenskaperna torde det ofta vara d att den vetenskapliga intuitionen ar resultatet av ett samspel mellan vetenskapsspecifika kompetenser och nAgot sorn man skulle kunna kalla for allman
social och politisk kompetens. Den interna utvecklingen i humanvetenskaperna, inklusive samhallsvetenskaperna, pAverkas niimligen
i hog grad av vetenskapsexterna faktorer.12
Denna preliminara oversikt over nAgra inslag i den vetenskapsspecifika kompetensen gor inte anspr& pA nAgot slags fdsttindighet.
Men ett antal av de centrala inslagen i vetenskaplig kompetens antyds, vilket man kan overtyga sig om genom att jarnfora listan ovanfor med de komponenter som t.ex. Kuhn och Tornebohm tar rned i
sin behandling av vetenskapliga ))paradigm)). En paradigm eller
)>disciplinmatris>)omfattar enligt Kuhn (1970) komponenter av fyra
slag: symboliska generaliseringar, modeller, varden och monstergilla
losningar. Motsvarigheterna till dessa komponenter p& det pragmatiska planet kan man antagligen placera in under de rubriker jag
foreslagit ovan. Nu forefaller Kuhns lista ganska godtycklig. Varfor
skall man ta med just dessa fyra slag av komponenter bland alla
Hlkan Tornebohm, Om forskningsfiilt, I, S. 35.
Robert W. Friedrichs, A sociology o f sociology (The Free Press, New
York 1970) skisserar nHgra exempel. Albert Danielsson betonar i Foretagsekonomi- en oversikt de externa faktorernas betydelse fiir de vetenskaper
som studerar fbretag: <<detsom vi kallar foretagsekonomi eller fiiretagsstudier
i allmanhet, marknadsforing, organisationslara etc. har framkommit sorn
resultat av forsok att 1osa problem som foretagen har haft>>(a.a., Studentlitteratur, 1975, s. 17).
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thkbara inslag i den komplexa fiireteelse som styr en vetenskapstradition och som Kuhn har valt att kalla for >>paradigm>>?Hiikan
Tornebohm framhaver i sina senaste arbeten delvis andra inslag i
den vetenskapliga styrningsmekanismen: vetenskapssyn, forskningsinriktning, varldsbild, forskaretik och forskarestetik.13 Ett par av
hans komponenter motsvaras direkt av komponenter i listan over
kompetenser ovan; hur de andra inslagen kan inpassas i ett kompetensanalytiskt perspektiv I h n a r jag oppet tills vidare. I denna skiss
over problemonlridet >>vetenskapligkompetens>>ar det viktigaste att
antyda niigra mojliga arbetsvagar, inte att logiskt och systematiskt
infhga alla aspekter p i temat. I det foljande skall jag som illustration kommentera de pragmatiska motsvarigheterna till tvii slags
inslag i vetenskapliga paradigm: de firdigheter som man har nar
man beharskar (vetenskapliga) begrepp och de firdigheter mm man
har n2r man beharskar ett antal normer och varden i teori och praktik (etisk kompetens) .

-

-

4. Begreppskompetens

Vad ar det vi talar om nar vi talar om begrepp? Betrakta forst niigra
exempel. Om jag sager att begreppet 'god' ar odefinierbart, utfor jag
en begreppshandling - jag beskriver ett begrepp. Om jag dger att
orden >>ungkarboch mgift man>>stiir for sama begrepp, utfor jag
ockd en begreppshandling - jag uttalar mig om sambanden mellan
ett par sprikliga uttryck och ett begrepp.
Om jag sager att sjalvmordsfrekvensen ar hogre bland ungkarlar
an bland gifta e n , utfor jag inte nigon begreppshandling - jag uttalar mig inte om niigot begrepp utan om det som begreppen stiir
for. Om jag dger att >>ungkarb>
ir ett tvistavigt ord, utfor jag inte
heller nigon begreppshandling - jag talar om ett ord, inte om niigot
begrepp.
Med hjalp av niigra exempel har jag nu infort en ny term, termen
Var hor begreppshandlingar hemma i handlin>>begreppshandling>>.
garnas varld? Vad u t e r k e r begreppshandlingar?
I exemplen antyds tre olika typer av handlingar: for det forsta
13 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed.,
sarskilt <<Postscript- 196%>; Hgkan Tomebohm, Om forskningsfiilt, I , s.
30-35; Hftkan Tomebohm, Inquiring Systems and Paradigms (Department of
Theory of Science, University of Goteborg, Report No. 72, 1975), S. 14-17.

handlingar sorn bestir i att man uttalar sig om verkligheten (sjalvmordsfrekvenser osv.), for det andra handlingar sorn bestbr i att man
uttalar sig om de sprbkliga uttryck sorn man anvkder nar man uttalar
sig om verkligheten (ordet >>ungkarl>>,
uttrycket >>sj~lvmordsfrekvens~~
etc.), for det tredje handlingar som bestir i att man uttalar sig om
begrepp. Den forsta sortens handlingar kan man kalla for >>primara
handlingam. Den andra sortens handlingar, sorn beror vissa aspekter
pb primara handlingar (namligen de sprhkliga uttryck sorn anvands),
kan man kalla for wekundara handlingam. Den tredje sortens handlingar, sorn bestir i att man talar om begrepp, kan man kalla for
>>tertiarahandlingar>>.lc
For att kunna karakterisera begreppshandlingar, anknyter jag till
Kamlahs och Lorenzens g t t att infiira begreppet 'begrepp': ett begrepp ar inte nbgot slags tankeforerniil sorn pb nbgot egenartat siitt
ar knutet till sprwiga uttryck; ett begrepp ar det mm vi betraktar
nar vi betraktar ett sprbkligt uttryck med bortseende fr&n uttryckets
ljudgestalt.15 Det sorn vi betraktar nar vi bortser frin en terms ljudgestalt eller uttryckssida ar det sorn man brukar kalla for termens
inneh&llssidaeller mening eller betydelse.
Nu kan vi dga: en begreppshandling ar en handling sorn bestbr i
att man uttalar sig om ett sprbkligt uttryck och abstraherar frin uttryckets Ijudsida.
Vad innebar det att kunna utf6ra handlingar av detta slag? Vad ar
det en person kan nar han beharskar ett begrepp och kan uttala sig
om begreppet? Vad ar det for kompetens sorn en person har nar han
beharskar betydelseaspekten pb en term?
I full begreppskompetens ingbr bbde spriiklig kompetens, handlingskompetens och kognitiv kompctens av visst slag. For att till fullo
beharska begreppet 'hyvel', till exempel, mbste man kunna kanna
igen hyvlar i verkligheten och kunna skilja hyvlar f r h liknande
verktyg, man mbste kunna hantera hyvlar och kunna tanka rationellt
om hyvlar och hyvling, och man mbte kunna anvanda ordet >>hyvel)>
eller )>Hobel>>eller niigot annat likbetydande ord och man mhte
forst; ordet nar det anvands av andra. I den mbn sorn dessa villkor
inte ar uppfyllda, saknar man hyvelbegreppskompetens. En begrepps14 Indelningen i de tre handlingsplanen elaboreras i Dietrich Bohlers utkast ~Rekonstruktionder Handlunp. .
15 Wilhelm Kamlah & Paul Lorenzen, Logische Propiideutik (Bibliographisches Institut, Mannheim 1967), S. 85.

kompetens kan vara mer eller mindre valutbildad, mer eller mindre
rudimentiir.
For att systematisera nPlgot: For att en person skall kunna &gas
beharska ett begrepp till fullo M v s det av honom att han har en rad
formiig~r:l6
(1) formiigan att kunna identifiers instanser av begreppet 'C sorn
instanser av 'C';

(2) formiigan att kunna anvanda uttrycket >>C>>eller n%gon av
dess synonymer p i ett meningsfullt satt;
(3) form%ganatt kunna forsti andras anvandningar av ))C)>eller
nigon av dess synonymer;

(4) fonnigan att kunna utfora rationella handlingar sorn
bundna med instanser av 'C';

glr

for-

(5) formiigan att kunna tiinka rationellt i samband med instanser
av 'C';
(6) en mer eller mindre valutbildad formiiga att kunna uttala
sig om 'C'.

Om begreppskompetens p%detta vis ar sammanflatad med sprhklig,
praktisk och kognitiv kompetens, foljer det att exempelvis analyser av
vetenskaplig begreppslig kompetens inte rimligtvis kan inskranka sig
till en analys av vetenskapliga texter. I de vetenskapliga texterna
finner man vissa nedslag av begreppskompetenserna. I vetenskaplig
praxis finner man andra nedslag. (Jamfor hanvisningarna till Gilbert
Ryle i avsnitt 2.) Vill man gora en analys av det litteraturvetenskapliga begreppet 'realism' s i som det utformats i niigon bestiimd tradition racker det inte att sikta in sig p%de villkor som mbte vara uppfyllda for att uttrycket >>realism)>
skall vara tillampbart p i en foreteelse, for att ta ett exempel. Danned skulle man f% franl vissa aspekter p% ett par av de m%ngadelkompetenser som tillsammans utgor
~>realismbegreppskompetensem( (2) och (3) i listan).
16 Jfr analysen av vad det innebar att ha ett begrepp i Lennart Nsrreklit,
Concepts. Their nature and significance for metaphysics and epistemology
(Odense University Press 1973), S. 37.
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5. Etisk kompetens
Om man nalkas etiken utrustad med distinktionen mellan handling
(performans, praxis) och kompetens (fardighet, formhga), kan man
knappast undg% att sl%sav skillnaden mellan nutida etik och aldre
etik. Atminstone i den utilitaristiska traditionen (som helt dominerat
den analytiska moralfilosofin under 1900-talet) ligger tyngdpunkten
Hart p%handlingar och deras egenskaper.19
I den utilitaristiska traditionen behandlar man situationer dar aktoren har ett antal valdefinierade alternativ. Aktorens problem ar att
avgora vilket alternativ sorn ar riktigt, och det gor han genom att
gora ett overslag over de sannolika konsekvenserna av de olika alternativen och vaga vardet av dem mot varandra. Det alternativ sorn
sannolikt leder till de basta konsekvenserna ar det moraliskt riktiga
alternativet.20 Etiken framstalls Ear sorn en teori om handlingars
riktighet och oriktighet och sorn en teori om konselcvensers varde.
Riktlinjer for handlandet kan inom denna etiska ram ges genom att
man formulerar ett antal normer och utsagor om varden. Detta perspektiv pA etiken, dar normer och varden framstdr sorn det centrala,
har frhn moralfilosofin spritt sig till samhallsvetenskaperna och kan
val idag betecknas sorn allmangods.
De foruhiittningar sorn aktoren m%steuppfylla for att kunna utfora moraliskt riktiga val tematiseras sallan i den utilitaristiska traditionen. Det ar daremot det centrala temat i den klassiska etiska traditionen fr%n Sokrates, Platon och Aristoteles fram till Atminstone
David Hurne pb 1700-talet. (Sjalva overgdngen frin den klassiska
aktorcentrerade etiken till den moderna handlingscentrerade etiken
framstiills med exemplarisk tydlighet i Sidgwicks Methoris of Ethics,
som kom ut 1874.) Hos de klassiska moralfilosofenla finns ett antagande om att riktiga handlingar betingas av aktorens beskaffenhet.
Ofta framstalls dessa betingelser i form av en analys av vilka karaktarsegenskaper eller >>dygder>>
som en aktor m%steha for att kunna
19 Jfr t.ex. E. Storheim, utg., Bentham. Mill. Rawls. Moral og nytte, Oslo
1970; och G. E. Moore, Ethics (Oxford 1912), som ockd finns i svensk oversattning. William K. Frankena presenterar i Ethics (Prentice-Hall 1963; aven
svensk oversattning) en modifierad variant, dar norm- och dygdeetiken ses
som komplementara aspekter p5 samma moral (S. 53). I ccAvskdckningens
moral>>(i B. Belfrage & L. Stille, Filosofi och ratsvetenskap, Lund 1975)
antyder jag en kritik av utilitaristiskt fargat strafftankande.
20 For mera exakta formuleringar, se t.ex. Moores Ethics och Harald
Ofstads inledning till Bentham. Mill. Rawls.Moral og nytte, S. XII-XIII.

handla ratt. Aristoteles' Nikomakiska etik illustrerar bra vad det ar
friiga orn.21 Nar man stiiller friigan om vad etisk kompetens innebar,
S& ar det att itervanda till en klassisk tradition.
I s a l e t for att friga efter hur en aktor skall vaga olika handlingsalternativ mot varandra eller vilka regler han skall folja i den och den
situationen skall vi friga efter vilken kompetens en aktiir miste ha
for att kunna urskilja de moraliskt relevanta alternativen. For att an
en g h g anknyta till citatet f r h Hans Skjervheirn i avsnitt 1 ovan iir
det nu etikens transcendentala problem det giiller. Problemet ar vilka
betingelser sorn en kompetent aktor nodvandigtvis miste uppfylla.
Mot det norm- och vardedominerade perspektivet p&forskning och
vetenskap och andra verksamheter vill jag stalla ett kompetenmalytiskt perspektiv. Delvis ar det frPlga om att komplettera bilden, delvis
ar det friiga om att korrigera felaktiga antaganden sorn latt foljer
med ett ensidigt norm- och vardeperspektiv. En forfattare har definierat >>vetenskapsetik>>
som >>dethistoriska, systematiska och kritiska studiet av normer och varden som iiberopas och iiberopats for
att styra och/eller legitimera vetenskaplig verksamhet>>.zzOm teroch warden>>tas i en vid mening d att exempelvis
merna >>normer>>
de personlighetsdrag sorn Aristoteles analyserar i sin etik raknas in
bland ~vardena>>,
forefaller definitionen att avgransa ett forskningsfalt sorn iir viil vart att odla. (Jag utgk f r h att detta ocksii sammer overens med intentionerna bakom definitionsforslaget.) Men
fiiltet behover vidgas niigot. For friigan ar i vilken utstrackning sorn
manniskors handlande faktiskt styrs av de normer och varden sorn de
piiberopar och vilken utstrackning som andra faktorer ar med och
besthmer agerandet. De aktuella diskussionerna om vikten av att
kodifiera forskningsetiska regler och liknande yrkesetiska normer
galler bland amat denna friigan.23 Om det skulle vara sii att de
normer och varden sorn piberopas i olika sammanhang har karaktaren av en ideologi, sorn ar uttryck for falsk sjavforstbelse och
felaktiga antaganden om orsakssambanden i handlingslivet och de

'

Jfr Sudanese Ethics, S. 50-55 et passim.
Knut Erik Tranoy, Vitenskapsetikk. En problem-katalog, stencil, 1972.
Citerat efter Forskningens yrkesetik, Rapport f r h Svenska unescor%dets
kollokvium i Kolback den 10-11 juni 1975, Stockholm 1975, S. 11.
23 Jfr Forskningens yrkesetik och min uppsats <tForskningens yrkesetik ett kompetensanalytisk perspektiw, i Bo Goranzon, red., Zdeologi och Systemutveckling (Studentlitteratur, Lund (1976). Jfr. aven Stortingsmelding nr.
35 (1976-76), Grskiit kap. 9 (ccForskningsetiske sperrsm8b) och bilag 5
(UNESCOs rekommendation om vetenskapliga forskares status).
21
22

sociala skeendena, mister inte norm- och vardeanalysen i t t intresse.
Men det uppstir onekligen ett behov av kompletterande analyser av
de verkliga orsakssammanhangen och deras sammanhang med ideologiproduktionen.
Enligt en isikt bestiims manniskors handlande pii ett helt avgorande satt av deras normer och varden. Jag skall kalla den Bsikten for
<aormstyrningsmodelleru,.Om normstyrningsmodellen ar riktig, blir
den riktiga strategin for att Hstadkomma foriindringar i miinniskors
handlande att forsoka andra pB deras normer och varden. Enligt en
annan Bsikt bestams miinniskors handlande friimst av deras tillg5ngliga resurser. Jag skall kalla den modellen for ))resursstyrningsmodellen>>.Med >)resursen,menas i detta sammanhang blde materiella och
sociala resurser. Till en individs resurser hor bide hans kunskaper
och insikter, hans sociala kontaktnat och maktposition, och hans
ekonomiska mojligheter. Sociologen Walter Korpi har i en kritik av
normstyrningsmodellen pladerat for antagandet att ))fordelningen
over resurserna ar den viktigaste faktorn nar det galler vilka handlingsalternativ som i praktiken s& oppna for en individ eller ett
kollektiv. Ju storre resurser man har kontroll over, desto fler handlingsalternativ s a r oppna for em.24 Korpi pekar har p i en foreteelse
som negligerats inte bara i samhallsvetenskapliga sarnmanhang utan
lika mycket i moralfilosofiska sammanhang: det suciala rum inom
vilket individen valjer sina handlingsalternativ med utghngspunkter
i de varden och varderingar osv. som ar tillgiingliga for honom.25
Studier av handlingars sociala rum forefaller rnig att vara ett nodvandigt komplement till den artikulation cch kritik av normer och
varden, som tenderat att ensidigt dorninera den nyare etiken.
Forskarens resurser i friga om erfarenheter, kunskaper, kontakter,
ekonomi osv. oppnar ett handlingsrum for honom. Vilka alternativ
som framstlr som beaktansvarda for forskaren i en b e s t b d situation betingas av de resurser som utgor hans yrkeskompetens, hans
vetenskapliga kompetens, och hans allmanna sociala och politiska
kompetens.
Det som skiljer den etiskt kompetente aktoren frin den inkompe24 Walter Korpi, <<Varderingaroch resurser i den svenska framtidsforskningew>, Sociologisk forskning 1974, S. 57. Fijr en utforligare diskussion av
norm- och resursstyrningsmodellerna hanvisar jag till mitt bidrag till Zdeologi
och Systemutveckling, (not 23 ovan).
25 Orn handlingars sociala rum: se Kjell S. Johannessen, Wittgensteins
sprdkfilosofi og nyorienteringen i filosofisk estetikk (stencil); och a ~ e k o d struktive Philosophic und Literatunvissenschaftx (not 18 ovan).

tente ar bland annat att han gjort hiinsynstagandet till andra manniskor och levande varelser till en del av sin karaktar. Det som gor
experten omoralisk ar, forefaller det mig, att han genomfor sina
resonemang utan att rakna rned de manskliga foljderna. En etiskt
kompetent aktor kan diirfar inte avsluta sina berakningar rned att
lagga till ett avsnitt med etiska synpunkter. De etiska synpunkterna
mlste vara rned och bestamma hans tankande och handlande hela
tiden. P l denna punkt ansluter jag mig till Miss Anscombe som i ett
oppgjor rned utilitarismen skriver foljande: >>Gmniigon verkligen
anser i forvag att det b en oppen frlga om en sldan handling som
att medverka till att oskyldiga avrattas p&rattslig vag skall uteslutas
helt frln vidare betraktande, s l vill jag inte argumentera rned honom;
han vim- ett fordiirvat sinnelag>>.26Han har rned andra o d inte gjort
hansynstagandet till andra till en del av sin karaktiir, han har inte
internaliserat hansynstagandet. Hansynstagande till andra ar konstitutivt for etisk kompetens.2'
Att artikulera normer och varden for styrning och legitimering av
vetenskapliga handlingar och handlingssystem blir i detta perspektiv
inte oviktigt men kan inte langre framstl som den centrala uppgiften.
Viktigare forefaller foljande friiga att vara: Hur kan man bygga upp
etisk kompetens hos vetenskapens utovare?
Kompetensuppbyggnad kan ske p l mlnga satt.28 Foljande sexstegsmodell tematiserar nlgra av inslagen i uppbyggnadsprocessen.
(i) Utgeingspunkten ar en problematisering av nlgra aspekter p l
utovandet av vetenskap. Problematiseringen kan anknyta till aktuella
26 G. E. M. Anscombe, <<ModernMoral Philosophp>,Philosophy, XXXIII,
1958, S. 1-19; omtryckt i W. D. Hudson, utg., The IslOught Question (London
1969). Citatet Br f r b The Is/Ought Question, S. 192.
27 Detta forefaller att vara kaman i den alltsedan G. E. Motre ofta framforda tesen att egoismen ar sja1vmots;igande p i nigot vis. SjalvmotsAgelseargumentet framfordes forst av Moore i Principia Ethica (1903). Jfr t.ex. Jan
Namesons ctvederlaggning av egoismen,, i Morality and Utility (The John
Hopkms Press, Baltimore 1967) och Giuliano Pontaras variant p i temat i
introduktionen till Etik, politik, revolution (Cavefors 1971). Se vidare K.-0.
Apels forsok att etablera ceder Grundnorm der wechselseitigen Anerkennung
der Diskussionspartnem som en nodvandig forutsattning inte bara for rationell argumentation utan ockd fra allt handlande (ccDas Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der Ethib), i Transformation
der Philosophie, Vol. I1 (Suhrkamp 1973), S. 400). Sjalva id& kan foras tillbaka itminstone till Kant.
2s Jfr. Bo Goranzon, Tore Nordenstam och Margareta Wigstrom, Arbetsformer pi Dramaten (stensilbok, 1976).

missforhPlllanden, till de problem som vetenskapsutovarna sjalva har
upplevt och &ulerat for sig sjiilva.

(ii) Problemformuleringen fordjupas och konktetiseras genom en
prelinlinar unalys av situationen. Man undersoker t.ex. om de upplevda problemen kan tolkas sorn symptom pb underliggande problem,
som man tidigare inte tematiserat.
(iii) Analysen leder over i kritik. I det kritiska skedet blir det bland
annat nodvandigt att klargora dclant som de intressen, behov, varden och normer mm berors. En artikulerad kritik Waver att man
genomreflekterar vardegrundlaget sorn kritiken baserar sig pb.
(iv) Efter kritiken foljer reflektioner over mojliga alternativ till
nulaget, forslag till forbattringar, mkande over vad man sjiilv, ensam och i samarbete med andra, kan gora i sin egen situation. Intresse- och behovsanalys, norm- och vardeartikulation spelar fortfarande
en roll. Lbt oss kalla detta for programfmen.
(v) I handlingsfmenforsijker man forverkliga en del av det program
som de tidigare faserna lett fram till.
(vi) Nar man forsijker genomfara ett program, moter man giirna
rnotst6d, bbde motstiind sorn man raknat med och ovantade hinder.
Man blir uppmsirksam p& komplikationer sorn man hade forbisett.
De mm oftast valvilliga deklarationer som man moter i etiska sammanhang provas p& sin gehalt. (Det ar forst i myndighetemas reaktioner pb konkreta handlingar som man fir reda pb vad de Egger i
sidana fraser som >>intellektuellfrihet att vidarefora, fordjupa och
forsvara vetenskaplig sanninp, for att citera UNESCOs rekommendation om vetenskapliga forskares status. Detta bara sorn ett exempel
bland miinga mojliga.) Genom handlingen vinner man, kort sag4 nya
erfarenheter.
De nya erfarenhetema leder till att den ursprungliga problemformuleringen och analysen miste revideras, vilket i sin tur leder till
fiirnyad kritik, programlaggning och nytt handlande, som leder till
nya erfarenheter, och s i vidare.
Modellen overforenklar bland annat genom att den frarnstiiller de
olika fasema efter varandra. I praktiken behover det naturligtvis

inte gH till SA. De olika momenten flatas in i varandra. Vill man oka
den etiska kompetensen i den vetenskapliga valden kravs det bland
annat Zndringar i forskaruibildningen. En kritisk analys av vetenskapens villkor i dagens samhalle borde hora till allmangodset i den
vetenskapliga vklden. Det gor det inte annu. Det ar en av anledningarna till att vetenskapsfilosofien ter sig angelagen idag.29

29 For en tillampning av nlgra av de hiir presenterade idkema p%utredningsverksamhet, se John Andersson och Bo Goranzon i samarbete med
Tore Nordenstarn, ~Villkorenfor nmnkande inom systemutvecklingen~>,i
Alternativa systemarbetsmetoder (Statskontoret, Stockholm 1976).

