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Redaktionell kommentar

~ K a ndu ge mig ett exempel?cc Hur minga ginger har vi inte
yttrat dessa ord i ett samtal - utan att bekymra oss om frdgans
kunskapsteoretiska status? I denna essasamling visar filosofen
Tore Nordenstam varfor vi bor vara radda om vira exempel. All
forstielse ar exempelbaserad. Exempel ar inte bihang till forstielse, illustrationer eller pedagogiska knep, de ar forstielsens homstenar. Dessa ar nigra av bokens viktigaste teser. Genom en rad
exempel visar forfattaren vad det innebar att forsti ett konstverk,
en lag p i juridikens eller naturvetenskapens omride, en regel, ett
begrepp, en text eller moral. I kapitlen nI skuggan av det evigacc,
nI historiens ljuscc samt nHumaniora som vetenskapcc tecknas
humanioras utveckling frin konst till vetenskap genom en serie
exempel p i vad humanisterna har varit sysselsatta med under
2 500 ir.
Forlaget Dialogers tematiska inriktning har genom iren praglats av dess anknytning till forskningen om yrkeskunnande och
teknologi. Tore Nordenstam i sin sida lamnade tidigt viktiga
bidrag till forskningsomridets metodutveckling. Forst genom att
placera det inom den hermeneutiska traditionen och sedan genom formulering av kriterier for validering av forskningsomridets
beskrivningar av yrkeskunnande. Hans egen redogorelse for hur
detta har gitt till kan lasas i HerrBos akademi, bilagan tillDialoger
58-59/2001.

I dag mots Tore Nordenstams och Dialogers vagar igen. Frin
Dialogers sida handlar det om ett fornyat intresse for analogiskt
tankande och dess plats i olika utbildningssammanhang. Att
tanka analogiskt innebar att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika foreteelser, inte minst mellan olika exempel p i
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_

nigot. Det analogiska tankandet ar av stor betydelse for utovande av sival olika yrken som for utovande av konst, vetenskap
eller hantverk. Inom Dialogseminariets forskningsmilio har det
analogiska tankandet varit en lank som forbinder litteratur, filosofi, idkhistoria och konst med yrkeskunnande och vetenskap. AV
Exemplets makt framgir det p i vilket satt exemplens forstielseskapande verkan ocksi kan utgora en sidan lank.

Adrian RatkiC
december zoo4
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Forord

Essaerna som jag har samlat i denna bok handlar om forstielse
av konst, dikt, moral, kultur. Den roda triden ar exemplens
avgorande roll i all forstielse.
Boken ar inte minst ett resultat av mina forsok att bearbeta tva
kulturchocker.
Den forsta fick jag nar jag borjade rned filosofi p i heltid for
precis femtio i r sedan. For en ung man som ocksi intresserade
sig for svensk och tysk litteratur, teater och film och liknande
ting var det en marklig upplevelse att konfronteras rned den d i tida universitetsfilosofins oforstlende hillningar till allt sidant.
Men jag larde mig analytisk filosofi. Det gick bra. Jag hade just
fitt ett doktorandstipendium for att syssla rned sprikfilosofi d i
jag helt ovantat fick ett erbjudande om att bli universitetslektor
vid det nya universitetet i Khartoum i Sudan. Motet rned den
kulturella mingfalden i sextiotalets Khartoum var den andra
stora kulturchocken, som bland annat ledde till en doktorsavhandling om arabiska moralbegrepp i sudanesisk t a p p i n g .
Nar jag kom tillbaka till Skandinavien efter fem i r i Sudan,
hade jag den stora lyckan att hamna i en stimulerande filosofisk
miljo i Norge, vilket gjorde det mojligt for mig att fortsatta rned
projektet att forena mina konst- och kulturintressen rned filosofiskt arbete.
I borjan av 70-talet hade jag ocksi lyckan att sammantraffa
rned en professor i industriell ekonomi och organisation p i
Kungl. tekniska hogskolan i Stockholm och en av hans doktorander. Det var Albert Danielsson och Bo Goranzon. Det var
borjan till minga irs stimulerande samarbete omkring teman
som iterigen gick p i tvars av det som var vanligt.

.
.*

Fn annan del av bakgrunden till den foreliggande boken ar sammanlagt tvi i r som forskare vid universitetet 1 Saarbrucken i
Tyskland For mlg var det givande att arbeta mig lgenom den
hermeneutlska traditlonen och att fordjupa mlg I tysk kultur, vilket ockai har satt alna spir har och dar p i de follande sldorna.
Bergen, September 2004.
Tore Nordenstarn
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Vid Katarina-torget i Gamla stan i Zagreb fanns det en ging ett
galleri for modern konst, som hette Galerija suvremene umletnosti. Landet som galleriet Iig i finns inte Iangre, men galleriet
existerar fortfarande och ar i allra hogsta grad aktivt. Detta galleri arrangerade for nigra decennier sedan en serie symposier
med titeln tendencije. Den 13 och 1 4 oktober 1978 agde det sjatte
symposiet av detta slag rum. Till t-6 hade ett antal yngre konstnarer frin Zagreb, Beograd, Milano, Paris, New York och andra
stallen inbjudits. Det var en samling snmhillskritiska och engagerade konstnirer: Radomir DamnjanoviC, Zoran PopoviC,
Tomislav Gotovac. Hans Haacke och s i vidare. De hade allesammans reagerat starkt mot akademiutbildningen. Ingen av dem
arbetade d i med olja eller akryl. De foredrog svartvita fotografier, garna amatijrmassigt utformade, videoband, film. De arbetade garna med bildsviter och sammanstallningar av ord och bild.
Kritiken riktade sig inte minst mot konstens kommersialisering. Ett av de mest sliende bidragen var ett verk av Boris Butan.
S W I S S A R T hette konstverket, son1 bestod av de itta bokstaverna
i samma stil och med samma rodnyans som det stora flygbolaget
Swissairs p i den tiden valkanda logo. DamnjanoviC visade bland
annat ett videoband med titeln hlnrx-, Hegel- und Bibel.rtudien im
Zundholzlicht. E n kvinna och en nlan vid err bord - tre bocker mangder av tandstickor - kvinnan r ~ n d e ren tandsticka - laser
nigra losryckta ord i Bibeln p i tyska - tinder en sricka till och
hinner lasa nigra ord till innan det blir morkt igen - mannen
tander en tandsticka och stavar sig p i elandigasre tyska igenom
ett ord - Ka-pit-el - ett ord till - Ka-pin-aal - och s i vidare i kanske tjugo minuter - slut.

problem nir man kommer till ett verk som S W I S S A R T . Men for
en person som har de bakgrundskunskaper som behovs och som
ocksi har den ratta estetiska kansligheten och som dessutom
anvander sig av den kansligheten i den aktuella situationen - for
en sidan person fungerar de namnda exemplen p i ungefar'
samma vis som en vits fungerar for den som spontant forstir
den.
Ett satt att uttrycka vad det har handlar om kunde kanske vara
art skilja mellan att saga och att visa. Frank Palmer gor ett forsok
i den riktningen i boken Literature and Moral Understanding frin
1992 (telling andshowing, S. 188ff). Nigot ligger det uppenbart i
detta. Det ar en sak att beskriva hur konstmarknaden har vuxit
fram och forandrat sig, till exempel hur sponsorverksamheten
har andrat sig frin renassansen till vira dagar. Det ar en annan
sak att kort och fyndigt kommentera detta i bild eller i ord eller
p i andra satt. En utlaggning av hela det omgivande f'altet som fir
S W I S S A R T att fungera som ett sl.iende inlagg kan bli en ganska
omfattande historia, kanske ett amne for avhandlingsskrivande i
bide konsthistoria och ekonomi.
Damnjanovits sammanstallning av Marx, Hegel och Bibeln
visar, utan att det uttryckligen formuleras, p i likheter mellan traditionellt religiosa hillningar och marxistiska beteenden som
hade en viss utbredning p i 1900-talet. Temat fundamentalism
aktiveras utan att order anvands. Frigan om lasarnas forstielsedjup aktiveras onekligen ocksi, intill det pligsamma accentuerat
av den lingsamma framstallningen och avsaknaden av estetiska
bildraffinemang som eljest kunnat gladja en konnassor. Inte
minst for konstkannare kan Damnjanovits framstallning vara en
provande upplevelse.
Om manniskors monagande av marxistiska texter p i 1900talet skulle det kunna skrivas intressanta avhandlingar i litteraturvetenskap, idehistoria och sociologi. Det samma galler ocksi
Julije Knifers blygsamma begaran om att bli befriad frin sin personliga identitet. For den inforstidde ar Knifers text oovertraffbar i sin ironiska knapphet. Men for a n ironin skall fungera forutsatts en del kunskaper om hur auktoritara regimer med hjalp
av olika styrningsorgan - bland andra konst- och vetenskapsakademier - har forsokt att detaljreglera manniskors liv. P i samma
satt som i de andra exemplen forutsatts det bide att iakttagaren
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har en viss sorts estetisk kanslighet och att hon/han faktiskt
anvander den i den aktuella situationen.
Man skulle kunna saga att de tre exemplen visar eller demonstrerar eller exemplifierar eller gestaltar komplexa forhillanden, som ocksi skulle kunna beskrivas och kommenteras och
analyseras. Det skulle kunna vara klargorande att uttrycka sig si.
S W I S S A R T visar nigot som ocksi skulle kunna beskrivas och
analyseras av till exempel en journalist eller en humanistisk forskare. Ibland kan det vara traffande att saga att det ar en skillnad
mellan att visa nigot och att bara saga nigot. Analogt kan det
ibland vara traffande att saga att det finns en skillnad mellan att
se nigot och bara veta nigot. Det ar en sak att veta att en viss bild
forestaller en svavande kula, en annan sak att uppfatta en bild s i
att man verkligen ser kulan svava. Det ar en sak att saga om
nigon att han ar neurotisk och att beskriva nigra av symptomen
p i detta. Det ar en annan sak att visa detta, exempelvis i en text
eller i en teaterforestallning.
Anta att vi forsoker oss p i en generalisering om konst och
vetenskap: *I konst visas det, i vetenskap sags det.cc D i anmaler
sig invandningarna raskt. I konst sags det ju ocksi nigot. I konst
forekommer det beskrivningar och kommentarer och analyser. I
vetenskapliga sammanhang visas ocksi nigot. Olika forhallanden kan demonstreras och exemplifieras och gestaltas. Palmer,
som jag hanvisade till nyss, diskuterar frigan om det kan vara
givande att saga att skonlitteratur har nigot att visa oss om livet
i motsattning till att bara saga oss nigot om det. For att f i fram
vad han ar ute efter presenterar han foljande dikt:
I am very unhappy
I got in debt through gambling
Then they took my house away

My wife deserted me
And took the children with her
Palmer foreslir att om nigon skulle kalla sig poet och p i full1 allvar publicera denna dikt, s i skulle det vara beratrigat att inranda art ~diktenccsaknar konstnarligt varde p i grund av att den
bara omtalar utan att gestalts: >it speaks by 'telling' and consequently says nothing<<.>>Medmin fuskdikt (ovan) fir vi synbar-
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ligen bara en uppmaning att kanna nigot, men den har inte kraft
att f i oss att kanna nigotcc, heter det hos Palmer. Som exempel
p i det motsatta, en diktare sorn inte bara omtalar utan ocksi
visar eller gestaltar, tar Palmer Popes portratt av Lord Hervey i
Epistle to D r Arbzlthnot. Han citerar foljande rader:
Yet let me flap this bug with gilded wings,
This painted child of dirt that stinks and stings.

-

A

Har sags det nigot, skriver Palmer, som man inte kunde f i fram
med ett vanligt pistiende.
Det ar uppenbart att Frank Palmer uppskattar litterar konstfardighet. I tillagg till sitt eget hemmalagade verk citerar han foljande specimen frin en antologi med titeln Love, Love, Love:
I will bring you flowers
every morning for your breakfast
and you will kiss me
with flowers in your mouth
and you will bring me flowers
every morning when you wake
and look at me with flowers in your eyes

7

I detta opus finner Palmer krass sentimentalitet och saknar nigot
som han finner i battre dikter av battre forfattare. Vid narmare
eftertanke vill han hellre anvanda ordet skapa an visa for att f i
fram det som ar litteraturens vasen: >>detsom skribenten inte
gor ar att skapa sin kiirlek d i r p i sidan (som Shakespeare gor till
exempel i sina sonetter)<<.
Det som Palmer ar ute efter ar tydligen Popes och Shakespeares
bruk av litterara medel. I litteraturen kan man gora ting sorn inte
gir att gora i bild, pipekar han. Popes portratt >>utnyttjarden outtomliga fond av associationer och resonanser som det visuella
mediet saknarcc.Jag ser inte nigon anledning till att framhava diktkonsten p i bildkonstens bekostnad p%det vis sorn Palmer gor. I en
dikt kan man uttrycka sig p i satt sorn inte g i r i bild - och omvant.
Jag ser inte heller nigon anledning att avfarda enkla texter s i raskt
och kategoriskt som Palmer gor. Enkelheten kan ju vara avsiktlig,
som hos Goran Palm och Claes Andersson till exempel.
En ansokan om identitetsbef~else
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Det finns sl mycket att se fram emot.
Varje sondag ar det tlps och Lotto.
Onsdag, torsdag och lordag ar det Blngo.
Det ar bara mPndagar, t~sdagaroch fredagar
det inte hander nagontlng alls.
(FrHn Claes Anderssons diktsamling Rumrkamrater, 1974.)
Enkelheten kan vara precis det sorn ar det ratta, till exempel i en
visa av Nils Ferlin eller Evert Taube.
Tank an jag dansar med Andersson, lilla jag,
lllla jag med Fritlof Andersson.
Tank art bli uppbjuden av en s5'n
popular person!
(Evert Taube, de forsta raderna i RosapQ bal.)
Enkelhetens varde beror p i sammanhanget. Det har med resonans att gora. Resonansen uppstlr p l grund av att en dikt har sitt
eget klangrum. Allt det sorn finns i dikten och inte minst allt det
som inte finns i dikten s t i r dar i forhillande till alla andra dikter.
En person sorn medvetet valjer diktcn sorn form och sorn har
den kompetcns som kravs spelar mot en rik bakgrund. Dikten ar
vad den ar i kraft av alla de ekon som uppst5r i det poetiska
rummct. Och motsvarande for andra konstgenrer. Det galler
ocksl for en sldan sak som Palmers hemmalagade lilla dikt. Man
skulle gott kunna tanka sig dessa rader i en eller annan diktsamling av en eller annan storre poet, men d5 skulle radcrna
ocksl f5 en annan mening (som inte nodvandigtvis maste vara
ironisk).
Varje konstform har sina egna verkningsmedel och sina egila
klangrum. G l r man frin dikt cllcr roman ellcr symfoni eller balett
till vetenskapliga framstallningar, mister man konstens sarcgna
verkningsmedel, inklusive ekoeffekterna. Men i stallet kommer
andra verkningsmedel och andra resonanser.
Littcraturforskare har traditioncllt visat ett avsevart storre
intresse for skonlitterara texter an for vetenskapliga sidana. Men
det ar uppcnbarligen s l att den vetenskapliga litteraturen lika val
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som den skonlitterara kan indelas i genrer och stilar. Det finns
bide strangt formbundna genrer och friare genrer. Som ett
extremt exempel p i bunden vetenskaplig framstallning kan vi ta
den naturvetenskapliga tidskriftsartikeln. Facktidskrifter i kemi
och medicin uppstaller garna detaljerade foreskrifter for potentiella bidragsgivare. De insanda manusen luslases av professionella
bedomare (referees),som bedriver kvalitetskontroll med utgingspunkt i de formulerade och oformulerade framstallningsreglerna. Resultatet blir en typ av texter som ar minst lika formbundna som sonetten (eller som sonettcykeln, dar nasta sonett borjar
med den foregiende sonettens slutrad, och den avslutande, femtonde dikten bestir av begynnelseraderna i de foregiende fjorton
sonetterna). Som ett exempel p i fri vetenskaplig framstallning
kan vi ta essan, en form dar en viss frihet frin de vanliga vetenskapliga framstallningskonventionerna ar obligatorisk. Essan f i r
inte vara alltfor lik en artikel eller en avhandling, d i ar det inte
langre en essa. En vetenskaplig essa f i r heller inte skilja sig alltfor mycket frill den vetenskapliga artikeln eller avhandlingen; d i
upphor den att vara vetenskaplig. Lika val som fri vers ar den fria
vetenskapliga framstallningen kringgirdad av genrekonventioner och styrd av monstrens makt.
Framstallningskonventionerna ar med andra ord ett inslag
bland minga i alla vetenskapliga paradigm. Den vetenskaplige
konnassoren kan bestamma vetenskapliga texters traditionstillhorighet lika raskt och sakert som en konsthistoriker kan avgora
attribuerings- och dateringsfrigor mot bakgrund av sin upparbetade stilkansla.
Vi kan saga (med Palmer) att ordkonsten kannetecknas av sin
outtomliga fond av associationer och resonanser. Vi kan tillagga
(mot Palmer) att bildkonsten kannetecknas av sin egen, lika outtomliga fond av associationer och resonanser. Vi kan ocksi Iagga
till att det samma galler for alla andra konstarter. Vi kan fortsatta med att saga att varje vetenskaplig tradition kannetecknas av
sin fond av associationer och resonanser. Ett vetenskapligt arbete hor hemma i en eller annan tradition eller, om det ror sig om
paradigmskapande nybrottsarbete, det placerar sig i ett nytt rum
som bestams av de foregiende traditionerna. Ett vetenskapligt
arbete ar p i samma satt som ett konstverk det det ar i kraft bade
av det som finns och det som inte finns i verket. Bide i estetiska
En ansokan om identitetsbefielse
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och i vetenskapliga sammanhang ar det s i att bara konnassoren
kan se det som inte finns i det aktuella verket. For a n uppfatta
det som inte finns med miste man kanna till ett antal relevanta
jamforelseobjekt. Ekoeffekterna, resonanserna, ar just det som
uppstir nar man spontant eller reflekterat anstaller jamforelser.
En filosof som valjer att skriva i dialogform placerar sig i ett
speciellt klangrum. Den valskolade och medvetne filosofiske dialogforfattaren forhiller sig till en tradition som borjar med Platon
och fortsatter med Berkeley och Hume p i 1700-talet och Kierkegaard p% 1800-talet och, om man s i vill, med Wittgenstein p i
1900-talet, for att namna nigra prominenta bidragsgivare till
denna speciella filosofiska genre. (Wittgensteins stil beskrivs
ibland som ett slags inre dialog.) Den valskolade och medvetne
filosofiske forfattaren som valjer en monologisk framstallningsform valjer att stalla sig utanfor den dialogiska traditionen och
placerar sig nigonstans i den mangd av framstallningstraditioner
som inbegriper exempelvis Aristoteles, Descartes och Kant och
deras efterfoljare.
Den valskolade och medvetne filosofiske lasaren placerar p i
samma vis ett givet verk i ett darfor valagnat klangrum. Nar
Allan Janik laser Diderots dialog Rameaus brorson, gor han det
bland annat mot bakgrund av Platons grottmyt. Diderot sjalv
konfronterar inte uttryckligen sin dialog med Platons dialog
Staten (dar grottmyten ingir), men Janik finner det givande att
gora si. Den uppgift som Janik staller sig i essan Rameau'sNephew.
Dialogue as Gesamtkunstwerk for Enlightenment (with constant reference to Plato) ar namligen att klargora Diderots speciella svn p i
upplysning. Och d i ar det narliggande att knyta an till grottmyten. I Platons historia om fingarna i grottan spelar ljus- och
morkermetaforer en central roll. Den som kommer ratt ut i solljuset efter att ha vistats i grottans morker, blir blandad och kan
ingenting se. Den som vill se, miste g i forsiktigt fram. Till att
borja med miste man Iara sig att skilja mellan verkliga ting och
de skuggor som tingen kastar. Man miste lara sig att skilja mellan verklighet och sken. Nar man har gjort det, kan man s i sminingom komma till insikt om att ocksi kunskapen om tingen ar
ett sken. Tingen ar i sin tur skuggor av det som ar det egentligt
verkliga, namligen formerna eller idterna. Idkerna kan bara uppfattas intellektuellt. Den upplyste fore detta fingen forkastar all
20
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kunskap som bygger p i sinnena, p i kroppen, som otillforlitlig.
Den tillforlitliga kunskapen har karaktar av rationell insikt, inte
sinnlig erfarenhet.
Enligt Platon finns det ett gap mellan de logiska sanningarnas
perfekta varld och den varld som vi faktiskt lever i. Nar uppmarksamheten styrs till den grad mot idkvarlden, uppsthr det ett
gap mellan kunskap och larande, som hanger samman med
Platons klyfta mellan kropp och sjal. Dialogdeltagarna i Rameaus
brorson kallas for Jag och Han. Han ar i allt han gor forst och
framst ett kroppsligt vasen. Hun stir for allt det som Platon forsoker komma bort frin i berattelsen om fingarna i grottan och i
sin filosofi som helhet. Hun ar en nojd finge i grottan, till skillnad frin Jag som enligt Allan Janik personifierar nystoicismens
varden som de uppfattades omkring mitten p i 1700-talet.Jag ar
en reflekterande kritisk intellektuell med regelbundna vanor,
ingalunda asketisk men heller inte nigon hedonistisk livsdyrkare. Med Platons kritik av hedonismen i bakgrunden framstir
Hans forsvar av hedonismen i Diderots dialog som ovanlig. Filosofer ar garna missnojda med den platonska isikten att dygd ar
den enda riktiga lyckan, men de har sallan vigat forsvara hedonismen med allt vad den innebar p i det viset som Diderot gor i
Rameaus brorson, heter det hos Allan Janik.
Den sjalvforstielse som Hun visar ar ovanlig. I jamforelse med
sin beromde farbror, kompositoren som revolutionerade harmonilaran, ar Hun en medelmitta, som i brist p i annan begivning
framlever sitt liv som parasit. Men han ar en medveten parasit.
Han hycklar inte. Med Platons intressen som bakgrund framstir
Diderot ocksi som originell i sitt val av tema: uppriktighet och
akthet versus bigotteri och forstallning. >For Diderot, i motsattning till Platon, var den mest allvarliga aspekten p i problemet
sken - verklighet inte ratt och slatt okunnighet utan hyckleriet i
gottan<<,som Janik formulerar det. Akthet och uppriktighet ar
enligt Janik ett varde som ar frammande for Platons forestallningsvarld och som kom till den sekulariserade upplysningen p i
1700-talet frin jansenismen och traditionen frin Augustinus. (Se
vidare Allan Janik, From Montaigne to Diderot: Pascal, Jansenisnz
and the Dialectics oflnner Theater.) Att Janik uppmarksammar just
detta tema i Diderots dialog ar inte overraskande for den som
last Janiks och Toulmins bok Wittgenstein's Vienna. Wittgensteins
En ansokan om identitetsbefiielse

.
A

21

Wien ar kanske det viktigaste inslaget i det klangrum som Janik
placerar Diderots dialog i, utan att detta blir uttryckligen sagt.
Musik betraktade Platon som en suspekt konstform. Att Diderot valjer den framstallningsform som han faktiskt gor passar bra
mot den bakgrunden. Det brukar sagas att Rameaus brorson ar
uppbyggd som en svit, en musikform som var popular p i 1700talet. En svit i denna betydelse ar ))en serie danser avbrutna av
rent musikaliska avsnitt i en lost ordnad racka, vanligen i samma
tonartcc (citat frin Janik). Om man ser p i konversationerna i
Diderots dialog som de rent musikaliska inslagen och brorsonens
mimiska upptradanden som danser, s i kan man saga att Diderots
arbete har svitens form. For den som vill ifrigasarta Platons skarpa distinktioner mellan kropp och sjal, det sinnliga och det intellektuella, ar det ett gott val att valja en musikalisk form. I musiken upphavs Platons dualism i foreningen av sensuell skonhet och
strang intellektuell struktur, som Allan Janik formulerar det.
Varje konstform har sina speciella moiligheter och begransningar. I ett trasnitt kan man utnyttja trastyckets struktur, i en
litografi ar det stenen som oppnar och stanger. P i samma satt
har de olika vetenskapliga framstallningstraditionerna sina oppningar och stangningar. Det skulle vara alltfor forenklat att saga
att konsten gestaltar verkligheten p2 ett satt och vetenskapen p i
ett annat. Det finns saker som man kan gora med konstens medel
som inte kan goras med vetenskapliga medel, och rad man kan
och inte kan skiftar frin konstform till konstform. Omvant finns
det saker som kan goras med vetenskapliga medel som inte kan
goras med konstens medel, skiftande frin vetenskapsgren till
vetenskapsgren.
On1 jag som avslutning andi skulle viga mig p5 en mycket
allman utsaga om vad vetenskapen kan som inte konsten kan, s i
skulle det bli foljande: Vetenskapliga framstallningar kannetecknas av en specie11 disciplin, narmare bestamt en familj av
hillningar och handlingar som ar resultatet av de skiftande disciplineringsvagarna i vetenskapernas varld. En aspekt p i den disciplin som man kan vanta sig att finna p i alla vetenskapens olika
omriden ar resultatet av den begreppsliga traning som ar ett nodvandigt inslag i allt vetenskapande. Bland alla de vetenskapliga
verkningsmedlen vill jag speciellt framhava begreppsapparaterna, som ar med p i att gora vetenskaperna till vetenskaper.
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De begreppsliga medlen ar konstitutiva inslag i alla vetenskapliga monster och verksamhcter.
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Molander, red, M e h n konst och vetande. Texter am vetenskap, konst och gestaltninga, Goteborg 1995. Den artikeln finns ocksi med i Zbilja i kritika.
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Under Napoleons futtiig i Egypten 1798 skickade fransmhnen upp en
montgolfiere, en varmluftsbdong sorn s k d e demonstrera den franska
kulturens overlisenhet. Men infodingarna blev inte imponerade. En arabisk
kronikor sorn bevittnade hsndelsen beskrev den sdunda: ~Fransmiinnen
Astadkom ett monster sorn hijide sig i skyn i avsikt att nii och forolampa
Allah. Men den h6jde sig bara litet och foll s l ned igen, lojligt kraftlos<<
(Raphael Patai, Araben, Malmo 1974). Situationen beskrivs med hjalp av centrala begrepp i den arabiska moralen. Episoden tokas som ett exempel p i
bristande respekt for Gud, ett fijrsok att fornfma Guds vardighet.
Forsoket misslyckas, och det blir fransmajlnen sorn i stdlet framst&rsorn
lojliga, det iir deras viirdighet sorn blir lidande, de forlorar respekt.
Ballongen var konstruerad av broderna Mongolfier
och luftsattes for forsta gAngen 1783.

Kulturell oversattning

>>Detomojligas konstc
I en norsk artikelsamling frin go-talet karakteriseras oversattande som ndet omojligas konstg. Att oversattning egentligen ar en
omojlighet ar en isikt som har traditionens tyngd. I ett brev frbn
den tyske humanisten och sprikvetaren Wilhelm von Humboldt
till A. W. Schlegel for drygt tvb hundra br sedan formulerade forfattaren sig sblunda:
Alles ~hersetzenscheint mir schlechterdings ein Versuch zur Auflosung einer unmoglichen Aufgahe. Denn jeder Ubersetzer muss an
einer der heiden Klippen scheitern, sich entweder auf Kosten des
Geschmacks und der Sprache seiner Nation zu genau an sein Original
oder auf Kosten seines Originals zu sehr an die Eigentiimlichkeiten
seiner Nation zu halten. Das Mittel hierzwischen ist nicht bloss
schwer, sondern geradezu unmoglich.

Om den gode von Humboldt verkligen hade haft ratt i detta
avseende, skulle det inte vara mojligt att iterge hans uttalande
p i svenska. Att det faktiskt gPr bra att oversatta hans text ar en
vederlaggning av tesen om oversattandets principiella omojlighet. Det Wilhelm von Humboldt havdade i sitt brev till sin
van Schlegel var att allt oversattande miste betraktas som
forsok att losa en omojlig uppgift. >Ty alla oversattare n~bste
stranda p i en av de bida klipporna att man hiller sig alltfor tatt
till sitt original p i bekostnad av den egna nationens smak och
sprik eller att man hiller sig alltfor mycket till sin nations
egenheter p i bekostnad av sitt original. En medelvag darKulturell oversiinning
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emellan ar icke blott svir utan rentutav omojlig.<<
En av de invandningar som kan anforas mot den humboldtska tesen ir att nationella saregenheter inte aktualiseras av alla
texter. Han tankte formodligen p i litterara texter som i hog grad
utnyttjar det givna sprikets mojligheter. En aforism av den
osterrikiske satirikern Karl Kraus kan illustrera vad det handlar
om: >>Jehoher der Stiefel, desto grosser der Absatz.<<Aforismens
effekt bygger p i tvetydigheterna hos de tyska uttrycken >>Stiefel<<
och nAbsatzcr, som betyder *stovel<<och > > h a Imen
~
ocksi
,windel<< och >>avsattning<<.
Mojligheterna att oversatta den
citerade tyska meningen till andra sprik avhanger av att precis
samma ambiguiteter rikar finnas ocksi i de spriken. Jag kan inte
komma p i nigot satt att iterge originalets dubbeltydighet i en
elegant aforism p i svenska. Det blir tvi olika oversattningar: *ju
storre stovel, desto storre hal<<och >>justorre svindel, desto storre avsattning<<,som dessutom miste forses med en kommentar
for att f i fram vad originalet innebar for den som kan tyska.
Men som en allman tes om oversattandets mojlighet hiller
inte Humboldts forslag. I min omedelbara omgivning finns det
minga motexempel. Bruksanvisningen till mitt Siemens-kylskip
ar avfattad p i nio olika sprik. Jag kan valja vilken version som
helst s i lange son1 jag hiller mig till sprik som jag forstir. Avsnittet som handlar om hur man kan gora is borjar med satsen
~ F u l l e nSie die Eisschale zu 314 mit Wasser und stellen Sie sie in
den Gefrierraum.~~
Om jag vill, kan jag lasa den svenska versionen i stallet (*Fyll islidan till 314 med vatten och stall den p i
fryshyllan.<<)eller den engelska (>>Fillthe ice-tray three-quarters
full of water, and put it on the ice-cube container.<<).
Av dena foljer det inte att den andra traditionella ytterlighetstesen angiende oversattandets mojlighet hiller streck. Som
en foretradare for denna tradition valjer jag en annan tysk 1700talsforfattare, som publicerade ett arbete med titeln CritischeDichtkunst 1740.I avsnittet om oversattning skriver J. J. Breitinger,
som han hette, att alla manniskor i varlden tanker p i samma satt,
,und da die Gemuthes-Krafte der Menschen auf eine gleiche Art
eingeschrancket sind; so muss nothwendig unter den Gedancken
der Menschen ziemliche Gleichgultigkeit statt und platz haben;
daher denn solche auch in dem Ausdrucke nothwendig wird.<<
Manniskans sjalsegenskaper ar enligt Breitinger begransade p i
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samma vis oavsett tid och plats, vilket ledde honom till slutsatsen att oversattandets konst bestir i att finna tecken i de tvi spriken som framkallar samma tankeforestallningar i lasarens medvetande.
Breitinger hor alltsi till dem som ensidigt betonar sprikets
tankemassiga sida, nigot som gir bra nar det galler till exempel
kylskipsbruksanvisningen, men som inte fungerar i ett fall som
den ovan anforda utsagan av Karl Kraus.
I ljuset av dessa overvaganden miste vi konstatera att sanningen ligger nigonstans mellan de tvP ytterligheter som representeras av Humboldt och Breitinger. Ett sprikligt uttryck eller
ett annat betydelsebarande fenomen (en gest, ett ansiktsuttryck,
en bild) kan erbjuda storre eller mindre motstind mot oversattande till andra sprik och kulturer. Vad som ligger i detta tillhor
det som bast kan forklaras genom nigra exempel. Jag valjer tre
exempel frin olika kulturer och kommer mot slutet av kapitlet
med nigra mera allmanna betraktelser om villkoren for oversattandets mojlighet.

Det forsta exemplet - arabiska dygder
Nar jag i borjan av sextiotalet kom till Sudan som nybliven universitetslarare i filosofi, slog det mig snart att studenterna tankte i andra banor an vad jag var van vid frin min nordeuropeiska
uppvaxtkultur. Och efter hand upptackte jag att den moral som
omgav mig i Khartoum var mycket lik de moralforestallningar
som beskrivs i klassiska skildringar frin Arabien som Doughtys
Travels in Arabia Deserta, Dicksons The Arab of the Desert och
Musils The Manners and Customs ofthe Rwala Bedouins.
Det sPg ut art finnas klara likheter mellan de arabiska beduinernas moral och de sudanesiska studenternas moral. Och inte
bara det - nar jag laste om den forislamska tiden p i den arabiska
halvon, s i slogs jag iter av likheterna med de forhillanden som
jag larde kanna i Sudan. Islamkannaren Montgomery Watt har
sammanfattat den forislamska moralen p i foljande vis:
Den plats som lagen och den abstrakra idtn om ratt och oratt brukar
inta, intogs i stor urstrackning av begrepper Bra. Gasrfrihet och troher var tecken pi ara, brisr p i storslagenhet och mod var tecken p i
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vanara. Arans vaktare och bokforare utgjordes av den allmanna opinionen.
S%smdningom fick jag ett intryck av att forestallningar o m ara
och vardighet, anstandighet och sjalvrespekt, mod och generositet spelade en annan och viktigare roll i den nordsudanesiska
kulturen an hemma i Nordeuropa.
Nar jag borjade undersoka de centrala begreppen i den nordsudanesiska moralen, uppstod det oversattningsproblem. I Wehrs
och Cowans lesikon fann jag foljande oversattningar av de tre
nyckeluttrycken 'ird, sharafoch karanza:

'ird; honor, good repute; dignity;

sharaj

l) elevated place; ( 2 ) high rank, nobility, distinction, eminence, dignity; honor, glory;

k a r ~ m a :nobility; high-mindedness, noble-heartedness, generosity,
magnanimity; liberality, munificence; honor, dignity; respect, esteem,
standing, prestige; mark of honor, token of esteem, faror; ... miracle
(worked by saint).

Alla de tre uttrycken kan alltsd oversattas med ~ h o n o u r < < o c h
>>dignity<<,
enligt denna ordbok, men det antyds ocksi att det
finns vissa skillnader mellan dem utan att det blir sarskilt klart
vad dessa skillnader egentligen bestir av. Och det r a r inte minst
detta som intresserade mig. Mina sagesman ansdg nimligen
ocksi att de tre uttrycken betyder ungefar det samma. Lien de
antydde att det finns skillnader utan att kunna ange nigot mera
precist om det.
Jag kunde inte heller u t g l frin att ordboksinformationen rar
helt tackande nar det gallde de aktuella forhillandena i Sudan.
Det som gallde for andra delar av arabvarlden, stimde kanske
inte helt i detta land och p i just de manniskor som jag rikade
komma i kontakt med.
Mina sagesman var tvbsprikiga. De hade arabiska som sitt
modersmdl och beharskade efter minga i r s skolundervisning i
och p i engelska ocksi det spriket tamligen val. Nar jag blev
overens med ndgra studenter o m att genomfora en mera nogT O R E NOKDENSTAiM

grann studie av den nordsudanesiska moralen, forde vi vira samtal p i engelska. Vi bestamde att vi skulle forsoka hills oss till
nigra standardoversattningar av nyckeluttrycken, bortsett frin
de tillfallen d%vi anvande de arabiska uttrycken som tekniska
termer p i engelska.
Listan med standardoversattningar och standarduttryck
omfattade bland andra foljande:
'ird = decency;
sharaf = honour;
karritna = dignity;
ihtirri~z= respect;
ihtirrim al-nab och ihtirdm al-dhlit = self-respect.

P i svenska skulle man kunna anvanda uttrycken anstandighet,
ara, vardighet, respekt och sjalvrespekt som standardoversattningar av de uppraknade arabiska uttrycken. Uppgiften bestod
nu i att kartlagga de meningsinnehill som dolde sig bakom dessa
sprikliga fasader.
Distinktionen mellan oppna och slutna begrepp var viktig i
detta sammanhang. Ett slutet begrepp ar ett begrepp som kan
definieras med hjalp av en traditionell Dam och bara om<<- definition, alltsi genom att man anger de nodvandiga och tillrackliga villkoren for att nigot faller in under begreppet. Exempel p i
sidana begrepp ar matematiska begrepp som tvi, tre, fyra, cirkel,
liksidig triangel och s i vidare. Ett oppet begrepp ar ett begrepp
som inte kan bestammas tillfredsstallande p i detta vis. Det verkade rimligt att utgi frin art centrala moralbegrepp som ara, vardighet och anstandighet har en oppen struktur. Deras meningsinnehill miste d i bestammas p i nigot annat satt an genom att
ange nodvandiga och tillrkkliga villkor. Man miste undersoka
hur uttrycken 'ird, sharaf och karcima faktiskt anvands, sarskilt i
paradigmatiska situationer som fungerar som monsterfall. I samtal med mina sagesman miste jag alltsi samla in beskrivningar av
serier av monsterfall, som tillsammans kunde bidra till att ge en
nigorlunda tillfredsstallande bild av dessa uttrycks betydelser.
Det som behovdes var narmare bestamt svar p i foljande frigor: Har alla manniskor 'ird, sharafoch karama? Om det ar s i att
nigra har och nigra inte har dessa dygder, vad beror det i s i fall

. p i ? Ar det mojligen s i a& alla har dessa dygder redan frin fiidel-

sen? Kan man forlora sin ara eller heder eller vardighet? Hur d i ?
Kan man gora nigot for att reparera skadan om man har forlorat
till exempel sin vardighet eller anstandighet? Kan man gora
nigot for att oka sin vardighet eller anstandighet? Vad d i i s i
fall? Ar det s i att forlust av 'ird, anstandighet, automatiskt medfor att man forlorar sin Bra och vardighet, sharaf och karama?
Finns det i s i fall nigra intressanta undantag? Vilka d i ? Finns
det nigot sammanhang mellan dygder som mod och generositet
och ens ara, vardighet och sjalvrespekt? Ar sidant som ara och
vardighet beroende p i vad man gor eller ar det snarare s i att det
viktiga ar hur andra uppfattar vad man gor? Och s i vidare.
Mina tre huvudinformanter nar det gallde nordsudanesiska
moralforestallningar var tre begivade och intresserade filosofistudenter. De betonade att nyckelbegreppen i den arabiska
moralen - anstandighet, ara, vardighet och sjalvrespekt - hanger
nara samman. Men s i sminingom stotte vi p i fall som kunde
bidra till att skilja dem i t . En av sagesmannen framholl rid ett
tillfalle att man inte kan skilja skarpt mellan ara och vardighet,
sharafoch karama. Men vid narmare eftertanke kom han tram till
att lognaktigt upptradande visserligen kan medfora att man
mister andras respekt, men detta innebar inte n o d v a n d i g ~ satt
man ocksi fijrlorar sin ara och vardighet. Den som vd ha fera
exempel hanvisas till boken Sudanese Ethics.
Den bild som efterhand avtecknade sig genom samtalen med
informanterna var denna: Att bevara de kvinnliga familjemedlemmarnas anstandighet ('ird) ar en nodvandig betingelse for
uppratthillandet av familjens ara (sharafl. Forlorar nagon sin
'ird, s i drabbar detta ocksi de andra familjemedlemmarna. Bade
anstandighet, ara och vardighet ar namligen en gemensam anpelagenhet. De manliga familjemedlemmarna har p i grund av
kvinnans medfott svaga natur ett sarskilt ansvar p i detta omridet. P i grund av sin svaga natur ar namligen kvinnorna inte i
stind art p3 egen hand havda sin ara med tillracklip kraft.
Vardighet (karrima) visade sig vara en mera personlig sak an ara
(sharafl och anstandighet ('ird). Forolampningar kan berora ens
vardighet, om man inte awisar dem tydligt nog, utan a n detta
beror familjens ara. Egentligen kan man anta att alla manniskor
har vardighet. Men nigra, exempelvis nslavarna~c(manniskor
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frin Sydsudan), visar inte tydligt nog att de besitter dessa egenskaper och betraktas darfor garna son1 individer utan vardighet.
Om man forlorar sin ara och vardighet, finns det inga mojligheter att itervinna dem. Och man kan inte heller oka sin ara och
vardighet genom sina handlingar. Ara och vardighet tillhor det
som miste bevaras. I detta ligger ocksi ett antagande om alla
manniskors jamstalldhet, med de reservationer som framgir av
det som redan har sagts.
En nigorlunda adekvat forstielse av sidana moraluttryck
som 'ird, sharaf och karzma (anstandighet, ara och vardighet)
kraver alltsi betydligt mer an kunskaper om de synonymiforhillanden som antyds i lexikonet. For att beharska oppna begrepp
av detta slag miste man kanna till serier av monsterfall. Det ar
en kompetens som ingir som ett vasentligt inslag i all kulturforstielse.
Den begrepps- och handlingskompetens som beharskandet av
sidana utryck innebar hanger nara samman med en god portion
empiriska kunskaper o m kulturen i friga, kunskaper om det som
man i sprikstudier brukar kalla for realia. De moralbegrepp som
vi har kastat ett oga p i L inflatade i minga olika verksamheter,
son1 i sin tur kraver bide sprik- och sakkunskaper for att bli riktigt forstidda. I den m i n som verksamheterna ar obekanta for
utomstiende eller bygger p i forutsattningar som vederborande
inte kanner till miste dessa ting forklaras for honom eller henne.
Til syvende og sidst kraver forstielse av sidana uttryck som
'ird, sharafoch karama en tamligen grundlig fortrogenhet med en
he1 kultur. Uttrycken ar tillsammans med sina monsterfall inflatade i verksamheter, som i sin tur har sin bestamda plats i den
helhet som vi kallar for en kultur eller livsform. Att det inte ar
nog att kanna till reglerna for en viss verksamhet for att kunna
sagas forsti vad det ror sig om visar exemplet bridge. Den som
kan reglerna men som inte vet att bridge ar ett spel, med allt vad
detta innebar, har missat nigot vasentligt.
For oversattandets del innebar detta att lasarens (ihorarens,
iskidarens) kompetens miste utvidgas i den utstrackning som
de tvi sprikliga kulturerna skiljer sig it. Man kan saga att det ar
friga om en dubbel kompetensutvidgning. En manniskas rent
sprikliga kompetens maste ibland utvidgas, till exempel med nya
uttryck, och det samma galler for vederborandes sakkunskap.
Kulturell oversiinning
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dversattandets konst bestir inte minst i formigan att finna lyckade losningar p i sidana kompetensutvidgningsproblem.

Det andra exemplet - ett plakat friin Iran
Behovet av kompetensutvidgning av det nyss namnda slaget
visar sig tydligt i nasta exempel. Det galler en text som stod p i
ett plakat som anvandes under demonstrationerna i Iran strax
fore shahens fall i slutet av 70-talet. Originaltexten kan lasas p i
en bild i ett tidskriftsnummer (IslamicRevobtion, maj 1979). Till
hjalp for alla oss som inte kan persiska anfor islamisten Jan
Hjarpe en oversattning som lyder s i har:
Modige soldat, doda inte Moses for Faraos skull, doda inte Profetens
(dotter-)sonfor Yazids skull.
For att detta skall bli forstieligt behover de flesta av oss kommentarer och forklaringar. I tillagg till den rent sprikliga oversaaningen behover vi nigot som kan kallas for kulturell oversattning.
Texten p i plakatet ar inbaddad i ett bestamt kulturellt sammanhang, som man miste vara fortrogen med for att ratt kunna uppfatta den. Texten hanvisar till personer och handelser i islams
historia, som tillhor det kulturella allmanbildningsgodset i den
muslimska delen av varlden. Texten utnyttjar den for iranska iskidare valkanda kontrasten mellan varldslig makt, representerad av
Farao, och teokrati, representerad av Moses. Och texten hanvisar
till en central handelse i den shiitiska forestallningsvarlden, namligen mordet p i Mohammeds dotterson Hussein som foranstaltades av umayyaden Yazid. Varje i r i borjan av minaden muharram
ager det rum sorgeceremonier till iminnelse om detta, och demonstrationerna mot shahen kulminerade just mot slutet av
denna sorgeperiod. Husseins dod som cenuum i den shiitiska
forestallningsvarlden bereder vagen for martyrium och uppror
mot den varldsliga makten - ungefar s i utlagger Jan Hjarpe situationen. I den utstrackning som den utlaggningen innehiller for
lasaren obekanta inslag kravs det ytterligare kommentarer. Vad
menas till exempel med uttrycket den shiitiska forestallningsvarlden? Vad ar minaden muharram? Varfor har just mordet p i denne
Hussein kommit att f i en sidan betydelse i den delen av varlden?
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Som i det forsta exemplet kan vi konstatera act en tillfredsstallande forstielse av den korta texten p i persiska forutsatter
goda kunskaper om en he1 kultur.

Det tredje exemplet - Goethe och Atterbom
For atr tydliggora vad som ligger i det nyss inforda begreppet kulturell oversattning griper jag till ytterligare ett exempel, denna
gang hamtat frin en kultur som p i em flertal vis kan sagas ligga
minga av oss narmare an den kultur som utgor bakgrunden for
Iranexemplet.
I Goeches kvarlitenskap fann man foljande utkast till en dikt
(manuskriptet ar uppenbarligen oavslutat; mojligen hade forfattaren tankt aterkomma till det nigon gang):

Ett oavslutat diktutkast av Goethe.
(Kalla: C. Santesson, *Goethe och Atterbom*,
Autrbomstudier, Stockholm 1932.)

Kulturell iiversaning

For den s o m inte ar van att lasa aldre handskrivna tyska texter
kan d e t vara till e n viss hjalp att f i e n utskrift av Goethes manuskript:
Es ist ein schlechter Zeitvertreib,
Ramdohr- und Speth- und Schreibergeschreib;
Was sie alles gegen mich sagen,
Wird wohl am Abend vorgetragen.
Wie nickt das Haupt, wie schmeckt die Ruh,
Kommt nun noch Atterbom dazu.
Derselbe setzt sich zu Gericht.
Hat gar eine eigene Kunstgeschicht.

Das horen wir alles ohne Scherz
In iener Gesellschaft fiir Geist und Herz.
For d e n son1 inte kan tyska kravs o c k s i e n rent spriklig iiversattning. M e n s o m synes hjalper d e t inte sarskilt mycket i detta
fall:
Dessa Ramdohr-, Speth- och Schreiber-skriverierna
ar ett diligt tidsfordriv.
Allt de har att anfora mot mig
framfores nog om kvallen.
Huru nickar inte huvudena d i , huru njutes inte friden.
Och nu kommer ocksh Atterbom dartill.
Han intar domarens sate,
har till och med en egen konsthistoria.

P%fullt allvar fir vi hora decta
i det dar sallskapet for sjal och hjarta.
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p i samma vis som i det foregiende exemplet foreligger det ett
behov av att personhanvisningarna i dikten klargors och att sammanhanget beskrivs. Varfor skrev Goethe dessa rader? Varfiir
blev han s i forargad over det som han kallar for Atterboms
konsthistoria och vilket verk kan det riira sig om?
Det verkar rimligt att anta att orden Ramdohr, Speth och
Schreiber ar namn p i personer. Vilka var de och vad hade de
skrivit som framkallat den store fiirfattarens stora missnoje? Och
vad kan den egendomliga slutraden om ~sallskapetfiir sjal och
hjarta<<tankas innebara?
Ar 1932 framfiirde litteraturhistorikern Car1 Santesson i en
artikel ett antal fiirslag som forefaller overtygande. Namnet
Atterbom stir rimligtvis for den svenske forfattaren, filosofen
och litteraturhistorikern Per Daniel Amadeus Atterbom, kand
for aldre generationer som upphovsman till det lyriskt-dramatiska verket I,ycksalighetens 0, som ingick i skolans litterara kanon till
lingt fram p i 1900-talet. Han var frin och med 1835 den forste
innehavaren av den nyinrattade professuren i estetik, det vill saga
litteratur- och konsthistoria jamte filosofisk estetik, vid universitetet i Uppsala, efter att i nigra br ha beklatt ambetet som professor i teoretisk filosofi vid detta larosate. Men nigon konsthistoria i vanlig mening, alltsi en oversiktlig framstallning av
konstens utveckling, har P. D. A. Atterbom inte skrivit. Daremot
lig han bakom det forsta storre forsoket att skriva en svensk litteraturhistoria. Om vi antar att det ar den personen som Goethe
avsig med namnet Atterbom, iterstir en mangd frigor. Atterbom
namns i fiirbigdende i Goethes dagbok, som den larde Santesson
pipekar. I anteckningarna den 26 juni 1821 stir det bland annat:
~ A n e r b o m sBrief aus Ram.<< Flera hypoteser har framlagts angiende vilket brev som avsigs har, till exempel att det kunde rora
sig om en avskrift av ett lingt brev som Atterbom nigra i r tidigare skrev frin Rom till sin filosofiske mentor Schelling. Santesson framlagger overtygande stod for antagandet att det i sjalva
verket ar friga om en ling artikel av Atterbom med titeln >Brief
aus Ram<<, som publicerades i Berlin-tidskriften Der Gesellschafter
i itta avsnitt frin den 11 till den 23 maj 1821, alltsi bara nigra
veckor innan hanvisningen till Atterbom dyker upp i Goethes
dagbok. Vad kan det d i ha varit i detta resebrev som s i till den
grad uppvackte Goethes forargelse?
Kulturell oversattning
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Atterbom vistades viren och sommaren 1818 i Rom och skrev
entusiastiskt om den nya romantiska konsten som han motte
dar, de s i kallade nazarenerna. I det sammanhanget vigade han
sig ocksi p i en kritik av mastaren i Weimar. Goethe hade i det
andra haftet av tidskriften Kunst undAlterthum in den Rhein- and
Main-Gegenden yttrat sig mycket omilt om nigot som han inte
sjalv hade sett med egna ogon och darmed ytterligare bidragit till
att forvirra situationen, skrev Atterbom. Han fortsatte med att
referera de unga Romkonstnarernas uppfattning att skulden for
dessa mindre lyckade ingivelser vilade p i pen viss teoretiserande
milare i Weimar vid namn Meyer, sedan flera irtionden Goethes
umgangesvan: en lard man men en dilig milarecc, enligt Atterboms sagesman.
Den beromda artikeln om ~ n y t y s kreligios-patriotisk konstcc,
som Atterbom har hanvisar till, hade Goethe offentliggjort tillsammans med milaren Meyer. Goethe och Meyer nedsablade
den nazarenska romantiken med ~ d e s religiost
s
arkaiserande tendens, dess bojelse for den katolska medeltidens former och symboler, hela dess enligt hans [Goethes] mening sjukliga anda av
mysticism och sentimentalt fromlericc, som Santesson sammanfattar det. Det forefaller rimligt att fijrmoda att Atterboms bidrag
till Der Gesellschafterhade varit p i tapeten i samtal med Meyer den
26 juni 1821. Omedelbart fore orden ~AtterbomsBrief aus Rom.cc
stir det namligen i dagboken: ~ H o f r a t hMeyer.cc
Och darmed faller brickorna p i plats for den som 5r fortrogen
med den ditida kulturella scenen. Ramdohr skulle kunna vara
estetikern F. W. V. von Ramdohr, mot vilken Goethe tidigare
hade bedrivit polemik. Men sannolikt har Goethe begitt en
blunder och forvaxlat Ramdohr med konsthistorikern C. F. von
Rumohr, den framstiende kannaren av italiensk konst och en av
grundlaggarna av den disciplin som gir under namnet konsthistoria. Ocksi i dagboken skriver Goethe en ging Ramdohr i
stallet for Rumohr, pipekar Santesson. von Rumohr var medarbetare i tidskriften Kunst-Blatt, som ocksi publicerade bidrag
av signaturen >-bere<, som antagligen stir for historikern och
estetikern A. W. Schreiber. Och i samma organ medverkade
ocksi en viss B. Speth, som ett par i r tidigare hade publicerat en
bok om konsten i Italien, dar Goethe blev skarpt kritiserad for
sina kommentarer till de bolognesiska mastarna.
38
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De kryptiska slutraderna i Goethes utkast - ~ D a horen
s
wir
alles ohne ScherzIIn jener Gesellschaft fur Geist und Hem<<finner nu ocksi sin forklaring. usallskapet for sjal och hjartac<
kan referera till den nya romantiska konstens utovare och beundrare, men har finns sakert ytterligare ett meningsskikt. Den tyska
tidskriften, i vilken Atterboms resebrev blev tryckt, hade en undertitel: Der Gesellschafer oder Bliiner fcr Geist und Herz - Den
Sallskaplige eller Blad for Sjal och Hjarta.
Med den svenske litteraturhistorikern som sakkunnig ciceron
fors vi genom det kulturhistoriska landskap, dar Goethefragmentet hor hemma. Detta ar en vasentlig del av det som ligger i
begreppet kulturell oversattning - att tydliggora forgingna kulturer s i att de betydelsebarande utsnitt av det forflutna som vi
pitriiffar i form av historiska lamningar verkligen framstir som
betydelsebarande ockd for oss.

Bversattbarhet ar en foranderlig sak
Med hjalp av nigra exempel har jag forsokt visa att kulturell
oversattning i tillagg till den rent sprikliga oversattningen ofta
innebar en utvidgning av publikens sakkunskaper. ~ v e r s a t t ningens mottagare miste ledas dithan att hon eller han kan se
texterna i de sociala och historiska sammanhang som de ar inbaddade i.
L i t mig sluta med att antyda nigra strukturer som kannetecknar kulturell forstielse och darmed ocks5 kulturell oversattning helt allmant. Tank tillbaka p i foljande tre meningar:
~ F u l l e nSie die Eisschale zu 314 mit Wasser und stellen Sie
sie in den Gefrierraum. c<
( 2 ) Den persiska utsagan som i svensk oversattning borjar si:
~ M o d i g esoldat, doda inte Moses for Faraos skull<<.
(3) "Es ist ein schlechter Zeitvertreib, Ramdohr- und Spethund Schreibergeschreib<<,inledningen till Goethes diktutkast.
(1)

Det ar lattare att oversatta den forsta meningen till svenska an de
tvi andra, itminstone om man till oversiittandet ocksi raknar
alla de kommentarer soin en svensk genomsnittslasare miste forKulturell oversattning
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ses med for att kunna uppfatta textens mening till fullo. Och det
ar i denna vida mening som uttrycket kulturell oversattning har
anvands. Men det innebar inte att den forsta meningen skulle vara
mindre komplex an de andra frbn forstielsesynpunkt sett.
I all spriklig forstielse kan man urskilja tvi betydelsenivber,
som bbda kannetecknas av konstitutiva (betydelsebestammande)
relationer - den lexikaliska och den pragmatiska nivin. P i den
lexikaliska nivin finner vi internala relationer mellan begrepp
och monsterexempel av det slag som illustreras med de arabiska
moralbegreppen 'ird, sharaf och karrima. I faktiska kommunikationssituationer finns det ocksi sidana relationer mellan sprikliga uttryck med sina betydelser (som vi kan forsti i den
utstrackning som vi har den nodvandiga lexikaliska kompetensen) och givna situationer. Det iranska plakatet och Goethefragmentet antyder nigra av de problem som kan aktualiseras p%
den pragmatiska nivbn, p i situationsforstielsens plan. Problemen hanger inte minst ihop med den roll som egennamn spelar i
vir sprikliga forstielse. Namn p i personer etc. spelar en avgorande roll i till exempel den iranska plakattexten och Goethes
diktfragment. Sammanfattningsvis kan vi saga att lokalkunskap
spelar en central roll i kulturell forstielse och kulturell oversattning.
Darmed ar vi tillbaka vid temat dubbel kompetensutvidgning. Sival mottagarens rent sprikliga kompetens som hand
hennes empiriska kompetens miste utvidgas nar de givna sprikoch kunskapsforriden inte stracker till. Om en verksamhet ar
okand i en annan kultur, s i finns det inte nbgot att oversatta till,
skriver den norske filosofen Jakob Melee i ett briljant bidrag till
litteraturen om oversattande: ~ A v e nom framlingen Iar sig vbrt
sprik och vira verksamhetsformer, s i kan han fortfarande inte
oversaaa. Det finns inget att oversatta till.<<Men alla naturliga
sprik och allt sakvetande kan utvidgas. Denna dubbla kompetensutvidgning ar, som alla oversattare vet, en process som alltid
kan fortsatta. Med okad lasarkompetens okar ocksi mojligheterna till bsttre oversattningar. ~versattbarhetar en foranderlig
foreteelse.
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Forstiielsens villkor

Lattlasthet och forstielse

P

Nar ar texter lattlasta och nar ar texter svirlhta? Ett exempel p i
vad man riktat in sig p i i den s i kallade lasbarhetsforskningen ar
en forme1 for Iasbarhet som utarbetats av statistikern C. H.
Bjornsson. Enligt Bjornsson kan en texts lattlasthet anges genom
att man tar den genomsnittliga meningslangden i en text och lagger till procentandelen ord som har fler an sex bokstaver. Ju lagre
summan ar, desto Iattlastare ar texten, blir det foreslaget. Bjornsson fann att i barn- och ungdomsbocker l i g summan av meningsIiingden och procentandelen linga ord omkring 27, i dags- och
veckopress omkring 47 och i facklitteratur omkring 56. Detta m i t t
p i Iasbarhet har slagit an i pedagogiska kretsar, och det har till och
med foreslagits att biblioteken borde varudeklarera sina bocker
genom att ange deras lix-varde, som Bjornsson kallar det.
Det som hans undersokningar visar ar att det tenderar a n ta
lite langre tid att inhamta innehillet i texter med linga meningar
och Iinga ord an att lasa igenom texter som har korta meningar
med korta ord. Det ar inte nigot uppseendevackande forskningsresultat. Det samma kan sagas om en l i n g rad andra studier av
egenskaper hos texter som bidrar till att gora dem lattlasta eller
svirlasta. Man har till exempel funnit ett visst belagg for att
texter blir mera svirlasta ju flera frammande ord, avstavningar, inskjutna bisatser och framforstallda attribut etc. som de
innehiller. Med andra ord, ju kringligare syntaxen ar och ju
ovanligare ord och vandningar som en forfattare anvander, desto
mera tid tenderar det att ta for en genomsnittslasare att ta till sig
textens budskap.
Detta ar ron sorn var och en rned litet eftertanke egentligen
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kan komma fram till p i egen hand. Man kan skilja mellan det
varde som forskning har for utvecklingen av ett forskningsomride och det varde som forskning har for utomstiende. Nar det
galler lasbarhetsforskningen, vill jag karakterisera den som i hog
grad begransad till inomvetenskapliga varden. Sidana studier ar
forst och framst bidrag till teori- och metodutvecklingen inom
vissa delar av sprikvetenskapen.
Ett extremt exempel p i detta, och just darfor bra som exempel i detta sammanhang, ar en avhandling av lingvisten Christer
Platzack frin i r 1974 med titeln Spr2ket och liibarheten. Platzack
uppstallde en rad hypoteser om hur olika grammatiska konstruktioner kan tankas piverka lashastigheten och undersokte
sedan om hypoteserna stamde p i ett antal forsokspersoner. Ett
exempel p i hypoteserna i friga ir foljande: *En text med bisatsinskott mellan finit verb och objekt ar mindre lasbar an motsvarande text med finalt placerade bisatser.cc Nigra forsokspersoner
fick lasa en text om Bulgariens historia, och deras lashastighet
mattes. Andra forsokspersoner fick lasa i stort sett samma text,
dar tolv meningar hade andrats s i att bisatserna skots in i stallet
for att komma sist.
I den forsta versionen fanns till exempel foljande mening:
~Slaviskafolkstammar undantrangde de tidigare inbyggarna,
nar de i stora skaror strommade in p i Balkanhalvon n0rrifrin.c~
I den andra versionen byttes detta ut mot foljande mening:
~Slaviskafolkstammar undantrangde, nar de i stora skaror strommade in p i Balkanhalvon norrifrin, de tidigare inbyggarna.<<
Forskaren fann klara skillnader mellan de tvi texternas lasbarhet.
Det tog Iangre tid att lasa den versionen som inneholl ett antal
konstruktioner av det slag som illustreras av den andra meningen ovanfor. AVdetta kan man ocksi dra en praktisk slutsats: den
som vill skriva texter som gir fort att lasa igenom, bor undvika
att skjuta in bisatser p i det viset som illustreras av den andra versionen ovanfor.
Platzacks undersokning av denna och ett antal liknande hypoteser ar intressant som ett klart exempel p i forsok att arbeta med
naturvetenskapligt och samhallsvetenskapligt inspirerade metoder i en humanistisk disciplin. Karnan i det vetenskapsideal som
ligger bakom hans undersokningar ar det som brukar kallas for
den hypotetisk-deduktiva metoden. Enligt detta ideal skall alla
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vetenskapliga undersokningar g i till s i att man forst uppstaller
en eller annan hypotes och sedan genomfor experiment som kan
verifiera eller falsifiers hypotesen. Falsifieras hypotesen genom
att utfallet inte blir det forvantade, skall man g i vidare och uppstalla en ny hypotes, som darefter provas, och s i vidare. Det ar en
grundtes i den positivistiska vetenskapsteorin att det ingir hypotesuppstallande och hypotesprovande arbete av detta slag i all
vetenskaplig verksamhet. I litteraturhistoria, filosofi, filmvetenskap och andra humanistiska discipliner ar det emellertid andra
inslag som brukar overvaga. For den overtygade positivisten
innebar detta att den existerande forskningen p i sidana omriden som film, teater, lineratur och historia ar underutvecklad.
Man bor snarast mojligt se till att forskningen p i de omridena
ersatts rned hypotesprovande verksamhet, rned experimentella
metoder, rned utnyttjande av statistikens alla finesser etc.
For en intresserad lekman riskerar den humanistiska forskningen att bli alltmer ointressant ju mera den skarper sig i den
antydda riktningen. De provbara hypoteserna riskerar att bli sb
foga intressevackande att den grad av sakerhet som man rned
forskningens hjalp kan tillskriva dem inte kan uppvaga deras
bristande relevans for andra an de involverade specialisterna. En
avhandling som den nyss namnda ar knappast tillkommen for att
hjalpa till att belysa exempelvis de forstielseproblem som uppstir
nar man skall forsoka formedla forskningsresultat till utomstiende. De forstielseproblem som uppstir i sidana sammanhang
har mycket litet att gora rned vilka syntaktiska konstruktioner
man anvander. Sjalvfallet kan ett kringligt skrivsatt bidra till att
det tar nigot langre tid att lasa igenom en text, nar man stoter p i
den forsta gingen. Men de vasentliga forstielseproblemen ligger
p i ett annat plan.
Sprikvetaren Britt-Louise Gunnarsson har undersokt hur
begriplig den svenska medbestammandelagen ar for olika slags
personer. Hon kom snart fram till att sjalva ordvalet och sidant
som meningarnas langd och grammatiska uppbyggnad inte hade
nigon avgorande inverkan p i lagtextens begriplighet. Det lonar
sig inte mycket att bara skriva om texten p i ett mera vardagssprikligt vis. De avgorande svirigheterna rned att forsti lagtexter har att gora rned att lagtexter forst och framst ar skrivna av
fackman for fackman. Juridiska texter anlagger vanligen ett domForstZelsens villkor
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stolsperspektiv och inte ett medborgarperspektiv, som Gunnarson uttrycker det. K r att gora en text som medbestammandelagen mera begriplig for folk i allmanhet tarvas det en mera
djupgiende omarbetning av hela texten som forsiiker f i fram
lagens poang sett frin en vanlig medborgares synpunkt.
Moralen av denna korta utflykt till lasbarhetsforskningens
omride ar att vi miste gora en distinktion mellan lattlasthet och
svirlasthet, i ena sidan, och forstielighet eller begriplighet, i den
andra. Det ar inte snabblastheten som ar det viktigaste nar det
galler forskningsformedling och andra lika kvalificerade sprikliga verksamheter. Det kan tvartemot vara en poang att medvetet tvinga lasaren till ett lugnare tempo an vanligt. Ett extremt
exempel p i den strategin finner man hos den tyske filosofen
Heidegger. Martin Heidegger var inriktad p i att f i sina lasare att
inta en reflekterande och ifrigasattande hillning och utvecklade
en egen stil for det syftet. Resultatet ar att hans texter skiljer sig
mycket frin det vanliga universitetsfilosofiska spriket. Resultatet
ar svirlast, och det var meningen. Heideggers texter skall lasas
med eftertanke, nigot som han mycket tydligt signaliserar genom sin stil.
Vad ar det d i det galler, om det inte ar friga om meningarnas
Iangd och invecklade syntaktiska konstruktioner och dylikt? V~lka
andra hinder finns det p i fiirstielsens vag? Vad innebar det att
forsti nigot? Min tes ar att all forstielse ar exempelbaserad. L i t
oss darfor betrakta nigra exempel.

Iscensattningar
For att f i fram en genomtankt opinion bland sina medlemmar
om forsakringskassornas framtida utveckling i Sverige organiserade Forsakringsanstalldas Forbund for ungefar 25 i r sedan en
omfattande studieverksamhet kring ett hafte med titeln Datorn
(1978). Ungefar halften av forbundets 2 0 ooo medlemmar deltog i studiecirkelarbetet, vilket var en ovanligt hog andel. Det
visade sig att det historiska avsnittet genomgiende mottogs mera
positivt av deltagarna i studiecirklarna an de tekniska avsnitten
om olika former av databehandling. Varfor var det S%?Kapitlet
om socialforsakringens framvaxt skrevs av en historiker (Thomas
Fiirth), som i berattande form gav en framstallning av hur det
48
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komplicerade allmanna forsakringssystemet i Sverige vuxit fram
frin de frivilliga hundramannakassorna for hundra i r sedan till
dagens offentliga, datorstodda socialforsakringssystem. Kapitlet
var i stort sett skrivet som en sammanhangande berattelse, och
forfattaren hanvande sig direkt till sina Iasare vid forsakringskassorna: ~ 1 8 7 0 o- ch 1880-talens sjukkassor sig givetvis helt annorlunda ut an din arbetsplats gor. Oftast hade dessa sjukkassor
ingen anstalld.cc Och s i vidare.
Historikern inforde ocksi tvi nya begrepp for att strukturera
sin framstallning - folkrorelsetradition och myndighetstradition.
Den allmanna forsakringens utveckling kan ses som ett spanningsfyllt forhillande mellan dessa t v i traditioner - det var
Thomas Fiirths barande idt. Det visade sig att de forsakringsanstallda kande igen sig i den framstallningen. Bide den konkreta berattelsen om bakgrunden for den egna arbetsplatsen och
kontrasten mellan folkrorelse- och myndighetstradition uppfattades som traffande och relevant information av de anstallda.
Foretradarna for myndighetstraditionen uppfattade daremot
historikerns framstallning som oriktig. Enligt itminstone en kritiker fanns det ingen sidan motsattning mellan olika traditioner
p i forsakringsomridet.
Ett avsnitt om datorerna som hjalpmedel i arbetet var skrivet
p i ett annat vis av en annan forfattare, som var expert p i datasystemutveckling. Framstallningen var abstrakt och allmant
hillen, ocksi exemplen var abstrakta, och forfattaren gjorde inga
forsok act vanda sig direkt till de anstallda. Nar datasystemexperten skulle sammanfatta vad den statliga utredningen om
den allmanna forsakringen kommit fram till, uttryckte han sig
exempelvis s i har:
Den tekniska experrisens installning har allr rydligare kommit till
utrryck och kan sammanfartas i foljande huvudpunkter:
bindningen till nuvarande centrala systemstrukrur och darorleverantor ar mycket stark ...
man har ett mycket forenklat begrepp om vad service till allmanheten kan betyda ...

Som en sammanfattning av ett stort material kan detta vara klargorande for den som redan ar inforstidd. For den som inte kanForsdelsens villkor

ner till detaljerna uppstir det en mangd fragor som blir hangande
i luften. Vad innebar det att bindningen till nuvarande centrala
systemstruktur och datorleverantor ar mycket stark? Vad innebar detta rent konkret for mig som anstalld p i just den har forsakringskassan? P i vilket satt ar detta relevant for mig har och
nu?
Det visade sig att de som laste studiematerialet hade svirt att
koppla den generella information som gavs har till sin egen situation. Darmed framgick inte avsnittets relevans for lasarna. Det
forefaller rimligt att anta att en text miste anknyta p i nigot satt
till lasarnas egna erfarenheter och problem for att kunna uppfattas som givande och traffande. Reaktionerna p i det historiska
och det tekniska avsnittet i studiematerialet Datorn visar s i vitt
jag forstir inte att historia i och for sig ar mera relevant an teknikbeskrivningar om man vill oka medvetenheten bland de
anstallda om aktuella problem p i det egna arbetsomridet. Men
mottagandet av de historiska och tekniska avsnitten antyder att
en berattande, exempelbaserad framstallning som direkt vander
sig till sina lasare lattare uppfattas som relevant an en abstrakt,
systematisk framstallning med en mera diffus Iasekrets som tilltankta mottagare.
Litteraturpedagogen Gun Malmgren har framhavt att nigot
liknande galler for vuxnas forstielse av skonlitteratur. Skonlitterara texter miste anknyta till lasarens egen personliga situation p i nigot satt. Romaner och noveller ar p i samma vis som
historiska framstallningar berattande i sin form. De framstaller
konkreta exempel till beskidande, pihittade exempel i det ena
fallet och verkliga exempel i det andra. Men varken pihittade
eller verkliga exempel fungerar om de inte rikar ratt lasare vid
ratt tidpunkt. Vad innebar det narmare bestamt? Man kan saga
att en av skonlitteraturens funktioner ar att tillhandahilla ett
antal typer som vi kan anvanda for att forsti verkligheten omkring oss. I vir kulturtradition spelar sidana typer en vasentlig
roll for virt satt att uppfatta andra och oss sjalva - frin klassiska
figurer som Odysseus, Antigone och Hamlet till Lolita, Kalle
Anka, James Bond och andra figurer i samtidskulturen. Det ar ett
litet antal av alla de pihittade typerna i varldslitteraturens historia som har kommit att bli mera allmant kanda, och det ar ett
litet antal av de mera kortlivade typerna som for en stund n i r
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stallningen som allmant kulturgods. Figurerna i TV-serien Dynastin ar, antar jag, exempel p i den mera kortlivade typen.

Gun Malmgren ger flera exempel p i hur olika lasare kan finna
texter givande. Lasarna kan kanna igen sig, de kan plotsligt f i
ord for erfarenheter som de sjalva gjort men som de inte kunnat
hantera av det enkla skalet att de inte kunnat hilla fast dem
sprikligt. Formuleringarna i romanen eller novellen kan uppfattas som traffande. Andra som laser samma text kan uppfatta texten som okunnig, overdriven och s i vidare. Ett exempel som hon
ger ar lasarreaktionerna p i romanen Slamfarmen av Torgny Karnstedt. Intressant ar att itskilliga av dem som personligen kande
till den arbetsplats som romanen handlar om inte kande igen sig
i romanens framstallning. Det kan hero DP att romanen inte ar
initierad nog eller att de typer som romanen framstaller inte ar
fullgoda frin estetisk synpunkt, men det kan ocksi hero p i att
lasarna inte ville veta av de erfarenheter som Karnstedt formulerar. Det kunde till exempel vara erfarenheter som de hade fortrangt darfor att de var s i obehagliga. En funktion som romanen
kan ha for nigra lasare ar att iterfora sidana fortrangda erfarenheter till medvetandet. Om en skonlitterar text fungerar for en
viss lasare beror bide p%texten och p i lasaren. For att litteratur
och annan konst skall fungera kravs det en lycklig kombination
av inneboende kvaliteter i verket och behov och erfarenheter hos
lasaren eller iskidaren eller lyssnaren. I lyckliga fall blir en
romanfigur eller en handelse i en film etc. till en typ som kan
anvandas som jamforelseobjekt for att klargora ens egen situation eller for att battre forsti ens omgivning. For mig ar biskopen i Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander en sidan typ,
som p i ett komprimerat vis sammanfattar ett stort komplex av
foreteelser. For mig framstir den fiktiva figuren som nigot av det
mest skrammande jag upplevt. Mina erfarenheter ar av det slaget
att just den typen fingar nigot vasentligt i dem. Bide i filmen
Fanny och Alexander och i Ingmar Bergmans text med samma
namn gestaltas erfarenheter som minga har gjort p i ett ytterst
pitagligt vis. I detta avseende skiljer sig ordkonst inte frin bildkonst (film, fotografi, mileri etc). Peter Cullers karakteriserar
det lyckade fotografiska konstverket som en iscensattning. Verkligheten tillrattalaggs for att tydliggora nigot. Darnled blir fotografiet som medvetet konstverk till en model1 eller en typ som
Fo~stdelsensvillkor

-

-

51

bidrar till att klarare gestalta vir varld. Genom bilden och orden
gestaltas verkligheten. Det ar p i det planet som de avgorande
forstielseproblemen ligger.
Ett och samma stycke verklighet kan ses p i minga olika vis i
olika perspektiv. Man kan uppmarksamma olika aspekter p i
samma verklighet. Det ar vad som sker i vetenskaperna, som specialiserar sig p i olika sidor av varlden. Biologen uppmarksammar vissa drag i verkligheten och bortser systematiskt frin alla
andra drag. Fysikern gor det samma; och s i gor alla samhallsvetare och humanistiska forskare. Ett av hindren for forstielse av
vetenskapliga texter ar att lasaren inte kanner till de metodiska
begransningar sorn kannetecknar allt sorn gors p i forskningsomridet i frgga. Vanligen formuleras sidana begransningar inte
uttryckligen i forskningsrapporterna. De tillhor den tysta bakgrunden for det sorn sker p i det vetenskapliga omridet. De ar en
del av de tysta kunskaper sorn lasaren forutsatts ha p i samma satt
som litteraturlasaren och konstbetraktaren forutsatts ha kunskaper om de traditioner och konventioner som finns p i det estetiska omradet sorn det galler.
De stora forstielseproblemen ror inte den yttre formen utan
ssvirigheten med att inforliva innehillet i texterna med den
egna begreppsvarlden<<,som Ingela Josefson en gang formulerade
det. For att kunna hantera forstielseproblem av det slaget miste
man ha mer an sprikvetenskapens traditionella apparat (ljudlara,
ordbildningslara, satskonstruktionslara och dylikt). Det handlar
om sidant som begrepp, perspektiv, iscensattning, tysta kunskaper, behov och erfarenheter. I det laget kan det vara givande att
vanda sig till det forskningsomride som kallas hermeneutik.

Konst och erfarenhet
Hermeneutik ar Iaran om forstielse, och litteraturen p i omridet
ar mycket omfattande. I en bibliografi sorn tacker den hermeneutiska litteraturen frin 1500-talet till 1960-talet listas arbeten
av fler an 4 ooo forfanare. Bokforteckningen upptar mer an 400
tatt satta sidor. Bibliografin ar indelad i allman hermeneutik och
hermeneutiska saromriden. De hermeneutiska saromridena ar
teologisk hermeneutik, filologisk hermeneutik, historisk hermeneutik, hermeneutik for teater- och bildkonst och dylikt, samt
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juridisk hermeneutik. Den allmanna hermeneutiken delas upp i
filosofisk hermeneutik, psykologisk hermeneutik, den vetenskapsteoretiska litteraturen omkring forklaring och forstielse,
samt metahermeneutik, det vill saga litteratur om hermeneutiken.
Den tyske lilosofen Hans-Georg Gadamers Wahrheit und
Methode (Sanning och metod) frin 1960 ar utan tvekan det mest
omdiskuterade bidraget till den hermeneutiska litteraturen under de senaste irtiondena, och dessutom ar bokens officiella
tema just det som vi hiller p i med har - reflektion over forstielsens villkor. Gadamer var inte intresserad av att bidra till metodutvecklingen p i sidana tolkningsomriden som juridik och teologi. Han ville belysa de grundlaggande villkoren for all forstielse.
Det liter lovande, s i l i t oss agna vir uppmarksamhet i t Gadamer
en liten stund.
I den vetenskapsteoretiska litteraturen under de senaste
hundra iren har minga pistitt att naturvetenskaperna ar forklarande medan humanvetenskaperna i vid mening (humaniora,
samhallsvetenskap, teologi och juridik) ar forstiende. Gadamer
deltar inte i den diskussionen. Han havdar i likhet med sin filosofiske mentor Martin Heidegger att forstielse ar nigot som
kannetecknar all mansklig verksamhet. I manniskans varld ar
forstielse ett grundlaggande drag. Detta galler oavsett om man
hiller p i med humanvetenskap, naturvetenskap, konst eller
praktiska sysslor. Forstielse ar ett nodvandigt inslag i manniskans livsform. Den grundlaggande tesen hos Gadamer ar att all
forstielse innebar applikation, det vill saga en tillampning p i den
forstiende sjalv. Det ar ett egendomligt pistiende om man tolkar det som en utsaga om forstielseprocesser i storsta allmanhet.
Nar jag forstir ett uttryck som nHej!<<eller )>Goodmorning!<<,
s i verkar det tamligen poanglost att saga att detta innebar en
applikation av orden p i mig sjalv. Orden betyder det samma for
mig som for alla andra. P i den naturliga sprikforstielsens nivi
ager Gadamers tes inget intresse. Men efter att ha arbetat mig
igenom boken minga ginger och efter att ha diskuterat den ingiende, avsnitt for avsnitt, med ett antal kollegor och studenter,
har jag kommit fram till att Gadamers bok inte handlar om det
som han sager att den gor. Den handlar egentligen inte om de
nodvandiga villkoren for mojligheten av forstielse, som han piForstdelsenr villkor
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stir att den gor. n e t som Gadamer sager om detta Iagger foga
eller intet till det som Heidegger redan hade sagt. Det som ar
karnan i Gadamers framstallning ar va+or vvi bor befitta oss med
koristeris klassiker. Varfor skall vi i dag agna oss i t litteratur och
konst som gjorts for Iange sedan och som av en eller annan
anledning blivit kanoniserad som klassiker p i sitt omride? n e t
kan galla Sofokles och Shakespeares tragedier, Kilkes lyrik, Kafaels
milningar, Kodins skulpturer och s i vidare. Som svar p i frigan
vvarfor skall vi befatta oss med klassikerna?cc forefaller Gadamers applikationstes bide intressant och rimlig. For att forsti ett
klassiskt arhete miste det tala till oss. Det miste gripa oss p i
nigot satt. I den betydelsen innebar fiirstielse en tillampning
eller applikation p i lasaren eller iskidaren sjalv. For att umganget med klassikerna skall bli givande miste vi tillagna oss dem.
Vad innebar det?
I Sunning och metod skriver Gadamer abstrakt, historiskt och
lardomstyngt om dessa ting. Men i en liten bok med sjalvbiografiska och biografiska skisser skriver han enkelt och opretentiiist
om sin levnad (1'hilo.rophi.rche l,ehqahre, 1977). Ett vasentligt inslag i hans liv har hela tiden varit umganget med klassikerna,
fcirst och framst den klassiska litteraturen frin antiken. I femton
i r p i 20- och 30-talet tillhorde Gadamer en liten krets som varje
torsdagskvill samlades hos teologiprofessorn Bultmann for att
lasa grekiska texter.
Det var inget Iardomsarbete. En av oss utpckades till att hoglasa en
tysk iivcrdttning, och de andra f6ljde mcd i den grekiska tcxtcn. P9
det viset laste vi tnsentals sidor. [bland utspann sig en d~skussion,
som gav vidare utblickar. Men Bultmann bterkallade oss alltid till
ordningen och till att fortsatta Iektyrcn. Antingen det nu ghllde grekisk tragedi eller komedi eller en av kyrkofadcrna cller Homeros eller
en historiker eller en retoriker, s i genomgick vi hcla den antika varlden, i femton 9r en kvill i veckan. Detta hiill Bultmann strangt och
envetet fast vid, vecka efter vecka. Punktligt klockan kvart iivcr Stta
blirjade vi och laste till p i slaget elva.

Nagra i r senare, vintern 1943-44, efter det att Leipzigs centrum
forstorts, sitter professor Gadamer med sina studenter i ett hus
som rikat bli kvar, utan varme, utan elektricitet, utan glas i
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fonstren, med stearinljusen brinnande, och fortsatter sitt Rilkeseminarium. Man har hunnit till den tredje Duinoelegin. Har
konkretiseras Gadamers abstrakta utlaggningar om konstverket
som en ontologisk process, som en sakral rit som lasaren eller
iskidaren deltar i, som en tragisk bekraftelse som har nattvardens karaktir. I Gadamers erfarenheter frin krigsiren spelar
Platon och Rilke och andra klassiker en avgorande roll. Den lektyren var inte bara digressioner frin den karga verkligheten. Den
verklighet som var Gadamers formades av det standiga umganget med de klassiska texterna. De blev en del av honom sjalv. I
Sunning och metod talar han om konstens verkan som en horisontsammansmaltning. Det L det som Bultmannseminariet och
Rilkeseminariet exemplifierar. Rilkes texter, tillkomna i en annan situation, lasta i detta speciella sammanhang, bidrog till att
gora det nya sammanhanget till vad det var. Detta forutan skulle det ha varit en annan situation, en annan varld. Nar lasaren
eller Sskidaren verkligen tillagnar sig ett klassiskt verk av exempelvis det slag som de grekiska tragedierna eller Holderlins och
Rilkes dikter illustrerar, forandras han genom det. Det handlar
om det som Gadamer kallar ontologiska processer, skeenden
som p%ett grundlaggande satt bidrar till att forma och forandra
vir verklighet. Det ar Gadamers tes att detta ar konstens funktion. Utan att svalja Gadamers retorik eller allmanna filosofiska
teser kan vi vara med p i att detta ar en av konstens funktioner.
Det finns andra funktioner hos allt det som vi kallar konst, men
onekligen finns det ocksi konstverk som under vissa omstandigheter verkligen kan spela den forandrande roll som Gadamer tillskriver Konsten. Det ar det han avser nar han talar om att vigor
erfarenheter genom konsten och nar han med heideggerianska
tonfall skriver om den genomgripande estetiska erfarenheten
som nigot som bidrar till att existensen framtrader obeslojad i
sin sanning.

Traditionernas roll i forstielsen
De grundlaggande manskliga vardena ar alltid utsatta. I den barbariska tid som Gadamer genomlevde i Tyskland p i 1930- och
40-talet engagerade han sig, lingt undan politiken, i ett stillsamt
arbete med att bearbeta och vidarefora den europeiska humanisForstdelsensvillkor
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tiska traditionen. Arbetet med de klassiska texterna, som alltid
har varit karnan i hans hermeneutiska projekt, ingir i det Sisyfosarbete som humaniseringen av manniskan innebar. Nar Gadamer forsaker utlagga vad detta innebar p i ett systematiskt filosofiskt vis i Sunning och metod, Iagger han vikt vid tvi ting:
traditioner spelar en nyckelroll i det humanistiska arbetet;
uppgiften ar att vidarefora det som ar vardefullt i vir kulturtradition, act f i traditionen att tala till oss, att gora erfarenheter p i traditionens grund;
det forstielsen galler ar inte i forsta hand sidana ytfenomen
som att beharska grekiska eller att ha kunskaper om konstteori; det galler anfdrst~sjalvasaken; det ar manniskan, varlden, verkligheten, som forstielsen galler.
Det sorn framfor allt formedlas till lasaren som lyssnar in sig p i
Gadamers texter ar ett engagemang i humanismens tjanst.
L i t mig forsoka antyda hur man kan g i vidare med teserna att
forstielse ar knuten till traditioner p i nigot grundlaggande vis
och att forstielse ar forstielse av sakfrigor, av verkligheten.
P i ett stalle i Wahrheit und Methode piminner Gadamer oss
om att det finns traditioner p i teaterns omride som bygger p i
vissa uppsattningar eller rolltolkningar som blivit monsterbildande. Likadant ar det p i andra omriden, till exempel i musiken, dar det finns framforandetraditioner som bygger p i bestamda monster. P i de omridena, skriver han, ar det inte friga
om att det ena foljer efter det andra p i ett slumpartat vis; det ar
inte friga om blott en mingfald uppfattningar; utan det ar snarare s i att det byggs upp traditioner som varje nytt forsok miste
ta stallning till. Nar man framhaver traditionernas roll p i det
viset blir man latt anklagad for att vara konservativ. Det blev
sjalvfallet ocksi Gadamer anklagad for. Han var onekligen konservativ p i flera vis, i sin smak, i sin livsstil, i sin framtoning som
manniska och forfattare. Hans egna estetiska preferenser framgir klart av hans skrifter. Han vande sig bide mot dem som forsoker bortse frin traditionerna och mot dem som slaviskt underkastar sig dem. Traditionerna miste vi tillagna oss. Det innebar
ett aktivt kritiskt arbete med det givna.
I detta ligger det tvi ting, p i helt olika plan. For det forsta
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upptrader Gadamer som humanist och man kunde kanske ocksi
saga folkbildare nar han inskarper traditionernas vikt och betydelsen av att forhilla sig sjalvstandigt till traditionerna. For det
andra ar han inne p3 det logiska omridet. Han antyder att traditioner fungerar som nodvandiga villkor for all forstielse och for
allt estetiskt arbete, men det blir inte friga om mer an antydningar hos Gadamer. Han snuddar vid problematiken men utlagger den inte. Gadamer samlade mangder med fascinerande
historiskt material, men hans forsok att analysera nodvandiga
betingelser for att forstielse skall vara miijlig har egendomligt
litet att bidra med nar det galler den logiska eller begreppsanalytiska sidan av saken.
Traditioner och monsterfall har just funktionen att vara nodvandiga villkor for att forstielse skall kunna vara mojlig. Detta ar
ett pistiende som inte har nigot att gora med konservativa eller
icke-konservativa hillningar i konstens och politikens varldar.
Det ar ett pistiende om att det finns vissa grundlaggande villkor
for all forstielse som galler obetingat for alla i alla lagen.
Ett satt att inse att det miste vara s i att traditioner och monster ar nodvandiga fiir all forstielse kan vara att tanka igenom hur
vi Iar oss sprik. Nar vi val har lart oss ett sprik, virt modersmil,
kan vi lara andra sprik med hjalp av Gversattningar, men hur Iar
vi oss virt forsta sprik? Hur lar vi oss fargord till exempel? Det
ar en komplicerad historia som s i vitt jag vet inte har undersokts
narmare. For att forsti monsterfallens grundlaggande roll behover man emellertid inte sidana empiriska undersokningar. Det
som behovs for att f i fram nodvandiga villkor i dagens ljus ar
tankeexperiment. Vi kan till exempel tanka oss en situation dar
fargordslarandet sker genom utpekning. Nigon aldre person,
som redan kan spriket, kan peka p i olika ting och tala om vad
som 3r rriit, vad som inte ar rott och vad som ar tveksamma fall.
Nar vi anvander fargord, forutsatter detta act vi L overens om
vad som ar klara fall, monsterexempel, och vad som ar oklara fall.
Eftersom vi lever i en varld som kannetecknas av gradvisa overgingar mellan spektrums farger, uppstir det nodvandigtvis oklara fall. Och eftersom overgingarna ar gradvisa, finns det oandligt
minga miijligheter att dra granserna p i olika vis beroende p i
vilka praktiska behov man har.
Det som galler for fargord galler for alla andra sprikliga utForstdelsens villkor
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tryck. Alla begreppsord ar forankrade i mdnsterexempel. Vad en
symfoni ar har jag lart mig genom a n f i symfonier utpekade for
mig. Ibland nar jag lyssnar p i Beethovenmusik, ar det symfonier
det ar friga om, ibland ar det nigot annat, till exempel strikkvartetter eller blisarensembler av skiftande slag som framfor
stycken som inte uppfyller kraven p i en symfoni. Exakt vad som
kravs for att det skall vara en symfoni kan jag, i likhet med de
flesta andra musikintresserade, inte formulera bra i ord. Men jag
ar overens med andra om att det finns ett antal musikstycken
sorn otvivelaktigt ar symfonier, ett antal verk av varierande langd
av kompositorer som Mozart, Brahms och Sjostakovitj. Vi ar
ocksi overens om att det finns mycket som inte kan rubriceras
som symfonier, till exempel Chopins pianoetyder eller Rolling
Stones rocklitar. Om vi stoter p%ett nytt musikstycke, miste vi
ta stallning till om det liknar de etablerade typfallen tillrackligt
mycket for att utan att vilseleda kunna kallas for en symfoni. Det
skulle bara vara vilseledande att borja kalla ABBAS musikstycken
for symfonier. Det finns mycket annat som de liknar vasentligen
mer.
Det som galler for sprikliga uttryck galler ocksi for bilder och
andra meningsverk. P i alla bildomriden finns det etablerade traditioner som man miste kanna till for att kunna uppfatta bilderna adekvat. Det galler till och med for fotografier, nigot sorn vi
i var bildoversvammade kultur tenderar att bortse frin. Den som
aldrig har sett err foto eller nigon liknande avbildning kan inte
avgora vad det ar friga om. Han eller hon stir infor nigot annu
mera svhrtydbart an vad jag sjalv gor nar jag ser p i en rontgenbild av nigot av kroppens inre organ. Forstielse galler det som vi
har kallat for meningsverk. Texter ar det slags meningsverk som
man traditionellt har koncentrerat sig p i i hermeneutiken. Men
ocksh bilder och handlingar ar meningsverk. Handlingar ar nigot
som vi forstir eller inte forsthr. P i samma satt som nar det galler bilder och sprikliga uttryck kraver handlingsforstielse att
man kanner till en etablerad repertoar av monsterfall, tydliga fall
som faller in under handlingstypen i friga och fall som tydligt
faller utanfor.
Nar vi forstir handlingar, texter, muntliga meddelanden,
bilder och andra meningsverk, forutsatter detta att vi ar inovade
i bestamda traditioner som kannetecknas av en repertoar av
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monsterexempel och monstermotexempel. All forstielse forutsatter en viss kompetens hos den forstiende, som bestir i att man
beharskar cillrackligt mycket av repertoaren av etablerade paradigmfall for att sjalv kunna upptrada kompetent. Som samhallsmedlemmar har vi forvarvat en mangd kompetenser av detta
slag, nigot som de flesta inte brukar reflektera over. Vir begreppsliga kompetens, var bildkompetens och vir handlingskompetens tillhor normalt omridet for tyst, oartikulerad kunskap, det vill saga kunskap i form av erfarenheter, fortrogenhet
och fardigheter till skillnad frin verbaliserad kunskap, kunskap
som ar uttryckt i ord och meningar. I all sidan kunskap spelar
monsterfall en nyckelroll. De ar nodvandiga villkor for mojligheten av forstielse och handling.

Sakforstielse
De forstielsehinder sorn en invecklad stil innebar ar krusningar
p i ytan. De hinder som utgors av bristande fortrogenhet med de
sprikliga uttryck som anvands till exempel i vetenskapliga sammanhang ar symptom p i de avgorande hindren, som ar bristande fortrogenhet med de verksamheter och traditioner som en
text eller muntlig framstallning eller handling hor hemma i. For
att forsti de uttryck som anvands i fotboll eller andra sportgrenar miste man kanna till hur fotboll spelas och ss vidare. Det
enda sattet att lara sig vad en straff ar for nigot ar att lara sig tillrackligt mycket om fotboll, exempelvis genom att i nigon sakkunnigs sallskap bevista ett antal fotbollsmatcher och fortlopande f i en initierad beskrivning av vad som sker p i planen. Det
samma galler for alla andra manskliga verksamhetsomriden. For
att forsta vad som sker p i ett verksamhetsomride miste vi lara
oss omridet med sakkunnigas hjalp. Vi miste inovas p i omridet,
antingen s i mycket att vi som iskidare kan folja med eller s i
mycket att vi sjalva kan delta. Det vore orimligt att alltid begara
att iskidarna skall kunna det samma som utovarna. Man behover inte vara ko for att marka om mjolken ar sur, som kompositoren och musikkritikern Peterson-Berger replikerade till en
singerska sorn hade klagat p i en nedgorande recension.
Vetenskapliga verksamheter bygger som alla andra handlingstraditioner p i foredomliga exempel, som fungerar som modeller
F6rstBelsens villkor
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for den fortsatta verksamheten. Foredomena skiftar med tiden.
Oftast ar det friga om ett successivt utbyte av delar av monstersamlingen, men ibland blir det dramatiska overgingar (rvetenskapliga revolutionercc). I en komplicerad verksamhet av det slag
som vetenskapligt arbete inom en bestamd tradition utgor finns
det en mangd forutsattningar och antaganden och handlingssatt
som man miste lara sig for att sjalv kunna delta i arbetet p i det
omride det galler. Stora delar av forutsattningarna ar inte formulerade i ord. De formedlas genom exempel efter exempel i det
dagliga arbetet p i en forskningsinstitution, i en forskargrupp, i
ett projekt. Nar vetenskapsutovarna skriver for varandra, kan de
ta alla de tysta forutsattningarna for givna. Precis som i de flesta
familjer och arbetsgrupper finns det ocksi i vetenskapliga sammanhang mer eller mindre stenogrambetonade och situationsbestamda uttryckssatt, som fungerar effektivt och bra for de
inforstidda men som ar mer eller mindre obegripliga for utomstiende som inte varit med om de handelser som isyftas och som
inte tranats in i det speciella sprikbruk som utvecklats inom
gruppen. For att forsti forskningsrapporter miste man inovas p i
samma vis som nar det galler bridge och schack och alla andra
specialiserade aktiviteter.
AVavgorande betydelse for det som sker p i ett visst verksamhetsomride ar vilka begrepp man anvander. Begrepp uttrycks
normalt med sprikliga uttryck, men ett och samma sprikliga
uttryck kan som bekant s t i for olika begrepp (fenomenet mingtydighet). For att signalera tydligt att man arbetar med ett nytt
begrepp infor man darfor ofta i vetenskapliga sammanhang nya
ord. Resultatet blir d i att den utomstiende kan uppfatta att det
ror sig om foreteelser som han inte kanner till. Men det kan
ocksi vara s i att vetenskapen g i r p i tomging - nya namn for
gamla ting och inget annat. En annan situation ar denna: man
ger ett existerande begrepp en specialbetydelse, antingen genom
att uttryckligen tala om att det ar detta man gor eller genom att
i all stillhet gora s i utan att saga
om det. Sidana betydel- nigot
seforskjutningar sker standigt p i alla livsomriden, inklusive de
vetenskapliga forskningsomridena. Mingtydighet av det slaget
ar forradisk. Den utomstiende ser valkanda ord och vandningar
och tror att de skall uppfattas p i vissa vis, och i sjalva verket skall
de uppfattas p i andra vis i nya betydelser. Jag sjalv anvander till

60

TORE NORDENSTAM

exempel ibland ordet praxis p i ett speciellt vis. Praxis ar ett gangse uttryck p i svenska. Vi talar om att nigon ar alltfor teoretiskt
inriktad och inte har kontakt med praxis, vi talar om vad som ar
vanlig praxis p i ett visst omride, vi talar om praxisnara forskning och s i vidare S i anvander jag ocksi ordet praxis. Men det
hander i vissa sammanhang att jag skarper ordets mening. Allt
regelfoljande handlande ar praxis i denna speciella betydelse av
ordet. Att utfora en handling p i ett kompetent vis ar att fortsatta en praxis i betydelsen Ben serie av monsterfall<<.
Sidant sker standigt p i de flesta verksamhetsomrideri. Det ar
p i den nivin, den begreppsliga forstielsens nivi, som de avgorande forstielseproblemen upptrader. P i den begreppsliga forstielsens nivi ror det sig lika mycket om verklighetsforstielse
som om spriklig forstielse. Genom vira begrepp struktureras
verkligheten for oss p i bestamda vis. Nya begrepp innebar nya
satt att uppfatta verkligheten. Nar jag kastar ett oga p i det som
finns under en motorhuv, ser jag bokstavligen inte det samma
som en mekaniskt kunnig bilreparator ser. Jag saknar de nodvandiga begreppsliga redskapen. Nar jag forsta gingen kom till
Sudan, upplevde jag det som senare kom att kallas en kulturchock. Med det begreppet till hands kunde jag i efterhand forsti
mina egna reaktioner mycket battre. Tingen foll plats.
I vira begrepp finns varderingar och satt att se p i verkligheten
inbakade. Det ar ocksi nigot som man lar sig efter hand genom
att inovas i de begrepp som kannetecknar ett verksamhetsomride. Det leder till att pistienden som kan te sig som objektiva,
neutrala beskrivningar i sjalva verket kan vara uttryck for partsintressen och bestamda varderingar. Sidana pistienden kan vi
kalla for smygvarderingar. I den produktionstekniska litteraturen
frin Taylor till vira dagar finns det gott om exempel p i smygvarderingar, for att bara namna ett exempelomride bland alla
andra. Taylor framstallde sina principer for foretagsledning som
vetenskapliga (scientific). Foretagsledningen framstir hos Taylor
som den part som alltid har ratt i konflikter mellan ledning och
anstallda under forutsattning att ledningen verkligen foljer de
vetenskapliga principerna for foretagsledning p i ratt satt. Normoch vardeinslagen behandlas i den produktionstekniska litteraturen mestadels som tekniska problem. Man anvander en matematiskt och naturvetenskapligt inspirerad vokabular. Man
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konstruerar effektivitetsmitt. Man arbetar med indikatorer som
om det gallde rena faktaforhillanden. Normer, varderingar, partsperspektiv, sarintressen bakas in i sjalva spriket. Det enda sattet
att effektivt kritisera en motpart kan d%vara att ge sig in p i en
kritik av motpartens begrepp.
Ett utmarkt exempel p i begreppskritik av det slaget fann jag
en ging for lange sedan i en promemoria frin Forsakringkasseforbundet med anledning av en revisionsrapport frin Riksrevisionsverket. L i t mig sluta dessa reflektioner omkring forstielsens villkor med en rask genomging av det exemplet.
I det missivbrev sorn itfoljde Forsakringskasseforbundets
promemoria (1979-01-31) stir det bland annat foljande:
Rapporten beror forsakringskassorna och forsakringskasseforbundet
i lika hog grad som den beror Riksforsakringsverket. Forbundsstyrelsen har darfor kant det naturligt att kommentera och i vissa
avseenden komplettera RRV:Srapport. Kommentarerna ar sb mycket
mer angelagna som rapporten i allt fijr hog grad praglas av en ensidig
centralbyrikratisk infallsvinkel till de studerade forhillandena. Detta
torde b1.a. ha sin grund i att R R V tyvarr avstitt frin att studera tillsynsverksamheten frin de verkstallande organens - forsakringskassornas - horisont.

Forsakringskasseforbundet menade att Riksforsakringsverket
hade forsummat att beakta t v i faktorer som borde tillmatas stor
betydelse, namligen det lokala och regionala medborgarinflytandet och det decentraliseringskrav sorn medbestammandelagen
innebar. Olikheterna mellan de tv2 parternas varderingar och
framtrader i sjalva
normativa stallningstaganden (>>perspektiv<<)
spriket, i de begrepp sorn anvands. Riksforsakringsverket klagade p i forsamrad produktivitet under de i r sorn granskningen
gallde. Men det begrepp o m produktivitet som Riksforsakringsverket anvande ar missvisande enligt Forsakringskasseforbundet.
Vasentliga aspekter p i verksamheten beaktades over huvud taget
inte. For att f i fram de aspekterna p i verkligheten sorn Forsakringskasseforbundet ansig som viktiga i sammanhanget gjorde
forbundet en distinktion mellan produktivitet och effektivitet.
Med produktivitet avsig forbundet nhur minga transaktioner
av ett visst slag som har utforts med en given resurs under en
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given tidsperiod<c. >>Begreppeteffektivitet (fortsatte Forsakringskasseforbundet) utgir daremot frin den isyftade effekten med
en viss verksamhet. Det overgripande m%leti den allmanna forsakringen torde odiskutabelt vara att bibringa varje forsakrad en
kansla av trygghet. Den kanslan konstitueras inte enbart av att
en utbetalning, nar den val ar beslutad, sker med storsta fermitet. Den forsakrade ska ocksi nar hon ar osaker om sina rattigheter kunna f i upplysningar och hjalp i sidan omfattning och p i
ett sidant satt att hon kanner sig omhandertagen och litar p i
erhillna besked ... Det ar omojligt att satta forbattringar i dessa
avseenden i relation till forvaltningskostnadernas utveckling.c<
I det har exemplet lyckades Forsakringskasseforbundet p i ett
mycket tydligt vis satta fingret p i en av de tysta forutsattningarna for Riksrevisionsverkets kritik - en alltfor snav uppfattning
om milet for forsakringskassornas verksamhet. De begrepp om
produktivitet och effektivitet som Riksforsakringsverket opererade med iterspeglade enligt forbundet en alltfor snav syn p i
verksamhetens mil. Genom att sli ned p i de begrepp som ger
uttryck for detta enligt forbundet alltfor begransade perspektiv
lyckades det forbundet att klart f i fram de varderingar som ligger bakom de skenbart objektiva bedomningarna av bristande
produktivitet p i forsakringskasseomridet.
Det ar p i det planet som de avgorande forst5elseproblemen
ligger - p%verklighetsstruktureringens nivi, p%den nivl dar vlra
verklighetsformande begrepp, typer och monsterfall befinner.
sig.
.e

Forstdelsens villkor

Litteraturhanvisningar
Ingela Josefson, aOm begriplighetsforskninga, i Sprdk och erfarenhet, red. I .
Josefson, Stockholm 1985. Dar omtalas de tre bijckerna som jag hanvisar
till i borjan av texten: C. H. Bjornsson, Lasbarhet. Stockholm 1968; BrittLouise Gunnarson, Lagtexters begriplighet.En sprdkfunktionell studie av medbestammandelagen, Stockholm 1982; Christer Platzack, Sprdket och Iasbarheten,
Lund 1973.
Datorn - ettstudie- och informationsmaterial om datoranvandningen ifirsakringskassorna, Forsakringsanstalldas forbund och Brevskolan, 1978.

Om de tvi traditionerna p i fi5rsakringskasseomr3det,se ocksi Thomas Fiirth,
~*Socialforsakringensframvaxra, i ALLFA-utredningen. Fallstudie inom
PAAS-projektet - en arbetsrapport, Arbetslivscentrum 1979:14.
Kritikern som var oenig med Thomas Fiirth hette Sture W a h o n . Hans yttrande finns tryckt i boken Datautvecklingensfilosofi. Tyst kunskap och ny teknik,
red. Bo Goranzon, Stockholm 1983.
Om smygvarderingar: Tore Nordenstam, Varderingarochparadigm viddutasystemutveckling. Exemplet ALLM-utredningen, Arbetslivscentrum 1980:27.
Gun Malmgren, ~ H a n n o neller
i
kunskapsutveckling. (Om nigra vuxnas litteraturlasning)a, i den av Ingela Josefson redigerade hoken Sprdk och erfarenhet.
Oversikten over hermeneutisk l~tteratursom jag hanvisar till i avsnittet Konst
och erfarenhet ar Norbert Heinrichs, Bibliographic derHermeneutik, 1968 och
1972.
Citatet frin Gadamers PhilosophischeLehjahre (1977) ar frin S. 102.
Gadamer om traditioner p i teaterns omride: se Wahrhezt undMethode, S. 113 i
originalutgivan frin 1960.
Hur sprik ar intlatat i aktiviteter och situationer ar det grundlaggande temat
i Ludwig Wittgensteins Filosofika undersokningar. De texter som samlats i
den boken ar utgingspunkten for en he1 trad~tionmed reflektion over
sadant som monsterfall, begreppsbildning och verksamhetsformer.

TORE N O R D E N S T A M

".
Piet Mondrian

.

K ~ m p ~ ~ ~med
~ t i rda,
o n gult och bUa, 1922
Olja p%duk
zSx35cm
Ro&&ld collection,
Kitchawan, N. Y.
U

Mondrians fyrkanter

Naturliga och konventionella begransningar
*For art riktigt kunna uppfatta nigot nytt, miste man narma sig
det med intuitiv kansla, och man miste betrakta det ganska
mycket, och jamfora.<<S i skriver milaren Piet Mondrian i ett av
sina minga bidrag till tidskriften DeStijl mot slutet av 1910-talet.
Det ar en exakt beskrivning av hur man bor narma sig Mondrians
egna arbeten. Men varfor ar det p i det viset? Om man ser p i en
rad av Mondrians verk frin hans uneoplastiska<<period frin slutet av tiotalet till hans dod 1944, s i kan man omedelbart uppfatta ett antal likheter som forbinder de olika verken till en helhet
som stracker sig over tjugofem b.Men verken ar mer mingtydiga an de flesta andra bildkonstverk. For den som befattat sig med
Mondrians utveckling aktiveras en mangd information nar jag
erinrar om att Komposition med ron, gult och blritt (S. 6 5 ) milades .
1922. Jag skall nu antyda ett svar p i frigan vilka kunskaper och
insikter det ror sig om.
Ett trasnitt av Albrecht Diirer som iterges p i foljande sida visar
hur en luta kan projiceras p i en skarm eller ett papper i enlighet
med projektionsregler som inte kan betecknas som enbart konventionella - de ar ocksi naturbestamda. Genom att forilytta synpunkten som lutan ses frin kan lutan framstallas p i bokstavligen
--.
oandligt minga vis. Men det ar ocksi sailt att varje projektion p i
pappret i och for sig kan vara en projektion av oindligt minga
andra ting an just den lutan. Som konsthistorikern Ernst Gombrich
har formulerat det: nobegransat minga objekt kan konstrueras
son1 ger upphov till samma resultat sett genom samma titth$l.<<
Man kan till exempel tanka sig ett oandligt antal stiltridskonMondriansfirkaanter
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Ikhtinus och hans verkstad anvande nar de byggde Parthenon i Aten
for att uppnl en optisk illusion av fullstindig regelbundenhet.
Han fortsatter med att jamfora de t v i kompositionerna med rott,
gult och blitt frSn i y z i :

. .. det ar pifallande att se hur Mondrian inom en mycket kort tidsrymd natt fram till en effekt som ar si mycket mera storslagen och
monumental an tidigare. Uppdelningen av ytorna sker nu i storre
skala, och f'argharmonin ar tatare och enklare; i andra avseenden ar
emellertid denna mblning beslaktad med den foregbende. Har finns det
ocksl cn hlbgrb farg, som kontrasterar med de vita och med primarfiirgerna; ocks3 har fijrs de svarta banden inte alltid ut till dukens kant.
I citaten f r i n Jaffks bok o m Mondrian kan vi se t v i drag som ar
typiska for forklaringar av konst: for det forsta hanvisningar till
konstnarernas avsikter, for det andra jamfirelser.
Hanvisningar till konstnarernas och forfattarnas avsikter ar
legio i de estetiska disciplinerna. Sidana hanvisningar ar emellertid forkastliga om man f i r tro Whimsatt och Beardsley i den
klassiska artikeln o m det intentionella misstaget - Thelntentional
Fallacy, 1 9 4 6 De t v i forfattarna framlade dar ett sliende argument for tesen att man aldrig behover befatta sig med upphovsmannens avsikter: Antingen ar det s i att dessa avsikter forverkligats fullt ut i verket, och d i behover vi inte bekymra oss o m
avsikterna utan kan hilla oss till sjalva verket. Eller ocksi ar det
s i att avsikterna inte har forverkligats helt och fullt i verket, och
d i behover vi inte heller befatta oss med avsikterna, eftersom det
ar verket som vi ar intresserade av som iskidare, kritiker och
vetenskapsidkare. Det ar latt att sympatisera med tendensen i
Whimsatts och Beardsleys artikel, namligen art ett konstverk inte
f i r reduceras till upphovsmannens intentioner, vare sig dessa nu
uppfattas o m avsiktsdeklarationer eller som idCer i konstnarens
huvud. Men man bor skilja mellan konstnarens deklarerade avsikter och idCerna i hans medvetande, p%den ena sidan, och de
avsikter som faktiskt kommer till uttryck i det foreliggande verket, p i den andra. L i t oss kalla detta for de verbaliserade avsikterna
respektive de inbaddade avsikter?za. Det ar avsikter i den andra
betydelsen som forst och framst ar av intresse i estetiska sam-
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manhang, vilket Whimsatt och Beardsley tycks ha forbisett. Det
faktum att vi i konsten har att gora med konstnarernas inbaddade avsikter forklarar ocksi den Iatthet med vilken man kan g i
frin att tala om konstnarens avsikter till att tala om egenskaper
i verket och likasi den vanliga praxisen att omsom hanvisa till
verket, Gmsom till upphovsmannen. For att forklara det fiirhillandet att de svarta banden slutar ett stycke f r i n dukens kant i
nigra av Mondrians mSlningar kan man hanvisa till konstnarens
avsikter, till exempel avsikten att fiirlana verket Den svavande,
immateriell kvalitet<<(Jaff6). Men man kan lika garna saga att
verket har just denna kvalitet.
Avsiktsforklaringar spelar en central roll i humanvetenskaperna, men det skall jag inte g%narmare in p i har. Jag nojer
mig med att konstatera att sidana forklaringar alltid kan kompletteras med ytterligare fiirklaringar. Varfor hade Mondrian till
exempel avsikten att forlana verken en sidan svavande, immateriell kvalitet? E n oppen friga av detta slaget kan uppfattas om en
begaran om en beskrivning av hela den estetiska praxis som
Mondrians arbeten ingir i och de avsikter som var styrande i
framvaxten av den praxisen.

MAlarens avsikter
O m man vill veta nigot om de avsikter som w r i t styrande for
Mondrians arbete som helhet, ar det en god id6 art lyssna till
Mondrian sjalv. Foljande samtal ingir i ett av de minga bidrag
som Mondrian skrev for De Stijl. Samtalspartnerna ar en konstintresserad lekman vid namn A och en konstnar som kallas R och
som stir for Mondrian sialv:
A: Jag beundrar Ert tidigare arbete. Eftersom det betyder si mycket
for mig skulle jag vilja forst5 Brt nuvarande satt att m81a battre. Jag
kan inte se nagot i dessa rektanglar. Vad avser Ni?
B: Det samma som forut. Allt har samma avsikt, men i mina senaste
arbeten ar det mycket tydligare.
A: Och vad ar avsikten?
B: Det plastiska uttrycket for forhillandet mellan motsatta f'arger och
linjer.
A: Men framstallde inte Ert tidigare arbete naturen?
T O R E NORDENSTAM

B: Jag uttrvckte mig genom naruren. Men om Ni narmare betraktar
utvecklingen i mitt arbete, sH skall Ni se art den naturalisciska framstallningen efter hand lamnas och att det plastiska uttrvcket av relationer betonas allt mer.

I

En forklaring av Piet Mondrians rektangelkompositioner kan
besti just av att man foljer hans eget rid och ser narmare p i hur
hans mileri har utvecklats. Man kan till exempel se p i n4gra av
Mondrians minga tradstudier: Trad vid Gein (1902 eller 1905,
det ar osakert vilket), Det roda tradet (1909-io), Detgrda tradet
frin 1912, Oval komposition med undertiteln Trad frin 1913 (se
S. 77) och fram till de rent abstrakta bilderna frin och med mitten p i 1910-talet, i vilka alla direkta hanvisningar till naturalistiska teman har eliminerats. Just darfor att Mondrian i s i hog
grad har lyckats att forverkliga sina avsikter i sina verk kan vi
folja hur de naturalistiska motiven gradvis tonas ned och se vad
han menar med ~ d e plastiska
t
uttrpcket for forhillanden mellan
motsatta farger och linjercc. Den storsta svirigheten i r kanske att
undgi frestelsen att efterlysa nigot mera.

Jamforelser
For att f5 fram det som ar speciellt for Mondrian kan man jamfora hans rektangelbilder med icke-forestallande bilder av andra
konstnirer, till exempel de andra medlemmarna av De Stijl-gruppen (Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Georges Vantongerloo med flera), de ryska suprematisterna (Malevitj och andra)
eller Olle Bzrtlings tavlor frin 1960- och 70-talet. Uppgiften bestir i att gora givande jamforelser och art kunna hilla irrelevanta jamforelser utanfor. Man bor till exempel undvika att pressa
Mondrians senare verk p4 ikonografiskt innehill. Det finns ett
innehill i hans verk eller om man s i vill en overbyggnad till sjalva mileriet som gir i t teosofiskt hill och i riktning av funktionalismens tro p i den teknologiska civilisationens valsignelser.
Men hur mycket vikt man vill lagga vid den sidan av saken ar en
smaksak. Mondrian var djupt engagerad i teosofin. Man kan se
hans bilder som visuella uttryck for tankar om tillvarons grundkrafter och dylikt utan att darfor tolka dem som forsok att i hild
uttrycka bestamda doktriner.

.

_

Man kan betrakta Mondrians verk som meditationsobjekt.
Vad som ligger i detta kan klargoras genom ytterligare jamforelser, till exempel med grekisk-ortodoxa ikoner. Jag vet inte om
Mondrian kande till indiska bilder i tantratraditionen, men jag
antar att han kom i kontakt med det genom de teosofiska skrifter som han befattade sig med. Oavsett hur det forhiller sig rned
det kan det vara givande att jamfora Mondrians neoplastiska
arbeten med en sidan bild frin Indien som den p i S. 78.
Den indska bilden anvandes som hjalpmedel for act istadkomma mantrakombinationer, stir det i min kalla (Philip Rawson).
Men om vi s i vill kan vi valja att forst och framst uppmarksamma bildens estetiska kvaliteter p i samma vis som vi kan valja att
koncentrera oss p i Mondrians bilder som konstverk rned bortseende frin den livsiskidningsmassiga kontext som var s i viktig
for honom sjalv.

Telegrafistmodellen
Vi har gjort en itskillnad mellan de verbaliserade, artikulerade
avsikterna (avsiktsdeklarationema) och de avsikter som inbaddats i verken. Det ar forst och framst de inbaddade avsikterna
som ar av intresse for konstfijrstielsen. Hur ar det mojligt att en
konstnar kan nedfalla sina avsikter i sina verk p i ett sidant vis
att vi som iskidare kan uppfatta dessa avsikter? Vi forestaller oss
garna kommunikationsprocesser i enlighet med det som jag har
skall kalla telegrafistmodellen: Vi vill meddela tankar. Tankarna
kodas och skickas och iteruppstir som tankar i mottagarens
huvud efter en avkodningsprocess. Det ar den modellen som
Ferdinand de Saussure ser ut att ha haft i bakhuvudet nar han
utarbetade sina forelasningar om allman sprikvetenskap for
hundra i r sedan (det som senare blev boken Kurs i allman sprdkvetenskap). Detta har sedan blivit en standardmodell i litteraturen
om kommunikation, inte minst i semiotiska kretsar. Faktiskt
kommunicerar vi ibland p i detta vis, det kan man inte forneka.
Men om vi uppfattar all konlmullikation p5 det viset, s i fir vi
problem. Vi kan till exempel bli sittande med en romantisk konstformedlingsteori av det slag som Croce arbetade med. Forst existerar konstverket (fullt och fixt) i konstnarens huvud, sedan
koditieras det, det vill saga att det utfors rent fysiskt, och till slut
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makers och liknande tankare. Laran om de tre grundfirgerna och
icke-f'argerna, till exempel, kom frin Schoenmakers. Men valet
av just de fargerna motiveras ocksi rent estetiskt med att det ror
sig om det enklaste man kan tanka sig n i r det galler f'arger. Den
ideologiska och den estetiska sidan av saken har ingitt en forening hos Mondrian. Valet av enkla estetiska uttrycksmedel gir
hand i hand med ambitionen att tranga in till tillvarons grundkrafter och att finna visuella uttryck for grundelementen. nDet
ar v i r t m i l att genomtranga naturen s i att verklighetens inre
struktur avslojasa - ett citat som detta frin Schoenmakers formedlar samma stamning som Mondrians skrifter. Men det avgorande ar hela ciden bilderna. Ty som Mondrian sade: nFor att
riktigt kunna uppfatta nigot nytt mHste man narma sig det med
intuitiv kansla, och man miste betrakta det ganska mycket, och
jamfora.

Mondriansfirkanter

Exemplets makt

mHvordan kan det allmenne vlere tilstede i enkelttilfellet?<<
(Ruth Olsen, Hngskolen i Bodn)

Allt i kulturens varld ar genomsyrat av exempel, men i traditionell kunskapsfilosofi och vetenskapsteori spelar exemplen en
undanskymd roll. I den filosofiska traditionen frin Platon och
Aristoteles ar det det allmanna som stir i fokus. I stallet for att
saga nigot allmant om denna kunskapsteoretiska tradition kan
vi med fordel gripa till ett exempel.
Nar Immanuel Kant behandlade etikens grundvalsproblem i
nigra arbeten mot slutet av 1700-talet, var det hans utgingspunkt att etiken ar en vetenskap. Han borjade sin bok om det
han kallade >sedernas metafysik<<med utsagan att de gamla grekerna indelade filosofin i tre vetenskaper, namligen fysik, logik
och etik, och fortsatte med att saga att indelningen fortfarande ar
giltig men att indelningsgrunden behover klargoras. For en nutida publik ar det onekligen overraskande att stota p i ett sidant
pistiende. Under iyoo-talets lopp inarbetade det sig en forstielse av att etiken inte kan vara en vetenskap. Ett vanligt satt att f i
fram poangen ar att utga frin att det finns ett gap mellan fakta
och varden. Vetenskaperna befattar sig med fakta, etiken hor
hemma i vardesfsren. Men till det som skedde p i iyoo-talet hor
ocksj att det inarbetade sig ett nytt vetenskapsbegrepp. Det klassiska vetenskapsbegreppet, som fortfarande finns 110s filosofer
som Kant och hans samtida (till exempel Adam Smith och Jeremy
Bentham), har efter hand ersatts av ett helt annat begrepp om
vad vetenskap innebar.
Det moderna vetenskapsbegreppet satter likhetstecken melExemplets makt

lan vetenskap och forskning. Empirisk forskning styrd av allmant accepterade vetenskapliga metoder ar vetenskapens karna
enligt decta satt att se p i saken. I det klassiska vetenskapsbegreppets perspektiv bestir allt vetenskapande av systematisering av sanna utsagor med utgingspunkt i mycket generella
utsagor som framstir som ovedersagligen sanna och som darfor
inte sjalva behover bevisas. Det ar ett begrepp om vetenskap som
passar bast p i matematikens och logikens omriden. Euklides
geometri ar ett monsterexempel p i en vetenskaplig framstallning i den klassiska betydelsen av ordet vetenskap. Med utgingspunkt i ett antal axiom och postulat som framstir som nodvandigc sanna harleder Euklides en mangd teorem - utsagor om trianglars och andra geometriska figurers egenskaper - som darmed ocksi framstir som nodvandigt sanna.
Nar Kant bedrev etik som vetenskap, var det den klassiska
systematiseringsmodellen som var styrande for hans projekt. Om
etiken ar en vetenskap, s i miste det finnas minst en nodvandigt
sann utsaga som kan vara utgingspunkt for harledningen av alla
de giltiga utsagor som finns p i det etiska omridet. Kant foreslog
att det faktiskt finns en sidan ecisk grundprincip som han dopte
till det kategoriska imperativet. Det ar en komplicerad princip med
flera aspekter. Kant agnade det mesta av boken om sedernas
metafysik i t att precisera dessa enligt hans mening nodvandigt
bindande utsagor. Han skisserade ocksi nigot motvilligt nigra
exempel p i hur det kategoriska imperativet kan anvandas for art
demonstrera etiska utsagors riktighet (till exempel normen att
man aldrig skall ljuga och regeln att sjalvmord allcid ar forkastligt). Motvilligheten berodde bide p i hans overtygelse att alla
exempel tenderar att vara vilseledande - man hanger Iatt upp sig
p i ovidkommande detaljer och koncentrationen p i det allmanna
stors - och p i hans forstielse av den personliga erfarenhetens
avgorande roll p i det etiska omridet.
For Kant var exempel intet annat an illustrationer, pedagogiska knep for att underlatta Iasarens forstielse av texten. Att det
kunde finnas nigon mera grundlaggande forbindelse mellan det
allmanna och det partikulara foll honom inte in. Den synen p i
exempel var han ingalunda ensam om. Det var det dominerande
synsattet i vir kunskapstradition itminstone fram till mitten p%
1900-talet. Begrepp uppfattades i den traditionen som givna och
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oforanderliga storheter (Platons >>idiera,Aristoteles uformercc),
som kunde stallas i kontrast till de foranderliga tingen i sinnevarlden.
Forestallningen att begrepp ar eviga och oforanderliga entiteter borjade vittra sonder omkring mitten p i 1900-talet d i
nigra filosofer upptackte att det finns begrepp av andra slag an
de matematiska begrepp som stod modell for den platonskaristoteliska traditionens forstielse av begreppens natur. Begrepp sorn 2 eller triangel eller romb kan definieras genom att
ange nigra nodvandiga och tillrackliga villkor. 2 kan till exempel
definieras som summan av I och I. Det ar ett bide nlidvandigt
och tillrackligt villkor for att vi skall ha med 2 att gora att det ar
lika mycket sorn I + I. Och de villkoren har faktiskt den oforanderliga karaktar som traditionellt har tillskrivits alla begrepp.
Men det finns ocksi begrepp som inte har den karaktaren,
begrepp som ar >>porosacc(som en filosof uttryckte det) eller
>>oppnacc(som en annan filosof kallade det) eller >>igrunden
omstriddacc (som en tredje filosof formulerade det). Det gemensamma for alla sidana begrepp ar att de inte kan avgransas en
ging for alla genom att ange de villkor som ar nodvandiga och
tillrackliga for att nigot skall kunna sagas falla in under dem.
Begreppen konst och vetenskap ar paradexempel p i oppna
begrepp. Nyskapande p i traditionens grund, inklusive revolt
mot de etablerade storheterna, ar omistliga aspekter p i konstnarliga och vetenskapliga aktiviteter. Frigan >>Ardetta konst?c<
ingir itminstone sedan 1900-talets borjan i spelets regler, och
nigot liknande galler p i vetenskapernas doman. Verkligt kreativa losningar brukar motas med skepsis och awisande hillningar
frin de etablerade auktoriteterna. Paradigmskiften sker inte utan
kamp, som vetenskapsteoretikern Thomas S. Kuhn formulerade
det p i 1960-talet i The Structure of Scientific Revolutions.
Upptickten att det finns oppna begrepp och att de flesta av
vardagslivets begrepp har denna karaktar har fort till en he1 del
diskussioner om i vilken utstrackning olika begrepp styrs av kriterier av olika slag (nodvandiga, tillrackliga, reviderbara, vaga och
s i vidare). Tyngdpunkten har ofta legat p i kritik av det vasenstankande sorn ingir i arvet frin Platon. S i har det till exempel
varit i strommen av Wittgensteininspirerade bidrag till diskussionerna om sprikets och medvetandets natur. Med insikten a n
Exemplets makt
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begrepp normalt ar mindre fastlista an vad man tidigare antagit
foljde ocksi att exempel kom att uppmarksammas i storre utstrackning an tidigare. Nar man befattar sig med sidant som
juridiska och estetiska begrepp, ar det naturligt att man ger
exempel p i vad ett kontrakt i juridisk mening ar eller vad som
faller in under begreppet konceptkonst, till exempel. Men detta
har egentligen inte andrat p i den traditionella uppfattningen att
exempel ar illustrationer och pedagogiska hjalpmedel och intet
annat an detta.
Nar vi har kommit till denna punkt i framstallningen av
exemplets makt, kan vi med fordel ta till oss Ruth Olsens friga
som stir som motto for den foreliggande texten: Hur kan det allmanna vara med i det enskilda fallet? Ruth Olsen frigar inte om
det allmanna finns med i det partikulara. Att det gor det vet hon
mycket val frin sin linga praxis som forskare p i omridet praktisk kunskap. Att det ar s i ar s i sjalvfallet att det ar latt att forbise det. AV det forhillandet att alla exempel ar exempel p i nigot
foljer att det finns nsgot allmant i vartenda exempel. Ett satt att
uttrycka detta ar att saga att det finns nodvandiga forbindelser
mellan regler och exempel. Ett exempel antyder alltid en regel av
nigot slag. Regeln kan vara klar och tydlig eller mer eller mindre
diffus, men kopplingen finns dar alltid. Att det alltid miste vara
s i ar en konsekvens av den logiska princip som sager att lika fall
skall behandlas p i lika satt. Om vi inte kan peka p i nigra relevanta skillnader mellan x, y och z, s i ar det irrationellt att upptrada diskriminerande mot y. Med utgingspunkt i principen om
lika behandling av lika fall kan vi formulera ett slags minimiregel
som med nodvandighet hanger samman med varje exempel: Alla
fill som i relevanta avseenden liknar det aktuella fillet X tillrackligt
mycket skall behandlas p i samma vis som X.
Antagandet att det alltid och med nodvandighet finns ett
samspel mellan regler och exempel har intressanta konsekvenser
inte minst for etisk teori. Om antagandet ar riktigt, s i ar det
uppenbarligen en konstruktion att satta upp exempelbaserad
etik som en motsattning till regelbaserad etik. En renodlad situationsetik ar en logisk orimlighet. Att tro art det g i r att utarbeta
en renodlad regeletik ar en illusion.
Min tes ar att det finns nodvandiga samband mellan begrepp
och exempel. Det finns ingen anledning att anta att alla begrepp
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ar knutna till exempel p i samma satt. Dartill ar begreppens varld
alltfor brokig. L i t oss se p i nigra exempel av olika slag.

Apelsinens farg
Minga begrepp ar knutna till exempel av en viss typ. Det galler
till exempel for begreppet apelsinfargad. Vi kan anvanda vilken
apelsin som helst for att lara nigon vad ordet apelsinfargad betyder, sb lange vi undviker missfargade exemplar och belysning
som gor att apelsinen ser ut att ha en annan farg an den som vi
normalt avser nar vi talar om apelsinfiirgade ting. Kopplingen
mellan begrepp och exempel ar knuten till ett antal normalitetsvillkor som vi inte brukar tanka p i eller formulera men som
finns dar som tysta overenskommelser i vbr kultur. Vi miste vara
nigorlunda overens om vad som ar en typisk apelsin och vad
som ar riktiga Ijusforhillanden for att kunna anvanda begreppet
apelsinfargad i kommunikation med andra.

Mystisk son1 Greta Garbo och stark
som Pippi Lingstrump
Det finns minga begrepp dar anknytningen ar till helt speciella
individer eller omstandigheter. Utsagan nHon har nbgot av Greta
Garbos mystikcc forutsatter kannedom om en specie11 individ
som levde p i 1900-talet. Stora delar av vir kulturella begreppsrepertoar iir p i samma vis knutna till partikulara personer, platser,
omriden, epoker med mera. Tank p i uttryck som nsmblandsk
idoghetcc, ~Saltsjobadsandanc,D strindbergsk furiositetcc, ~ G o t e borgsvitscc, rgustavianska, noskarianskcc, ~viktorianskcc, 1800talsmassigcc och sb vidare. Anknytningen kan ocksi vara till fiktiva
entiteter: >>renaGronkopingc<,>>likavelig som Hamletcc, >stark
som Pippi Lingstrumpcc och s i vidare Den som inte kanner till
Pippi Lingstrump behover bide ett klargorande av sammanhanget (Astrid Lindgrens forfattarskap) och exempel p i vad hon
kunde gora (*En ging lyfte hon en hast p i strak armcc).
Att kulturella begrepp har en sidan lokal anknytning blir om
inte annat tydligt for oss nar vi forsoker lara oss ett nytt sprik.
Att lara ett sprbk ar ocksi att lara en kultur med alla de hanvisningar till enskilda personer och platser och miljoer och handelEzemplets makt
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ser och traditioner och fiktioner som ingir i kulturen i friga.
bled hjalp av ett lexikon kan man A reda p i att ara och vardighet
heter sharaf och karama p i arabiska. Men for att f i grepp om de
begrepp om L a och vardighet som finns i lordanien, till exempel,
eller i en arabisktalande invandrarmiljo i Stockholm miste man
gora sig fortrogen med en omfattande repertoar av typfall och
historiska exempel.

Manierism och neoplasticism
Ett allmant hillet svar p i frigan om hur det allmanna finns med
i de enskilda fallen kunde lyda si: som en koncentration p i bestamda aspekter p i de enskilda fallen, som en styrning av uppmarksamheten i t bestamda hill, som firitqer som det heter p i
norska. Exempel ar exempel p i nigot bara nar omstandigheterna ar sidana att uppmarksamheten fors i bestamda riktningar.
Exempel behover som oftast ackompanjerande gester och kommentarer och inte minst jamforelser med andra exempel.
Hur kommentarer och jamforelser styr uppmarksamheten blir
sarskilt tydligt om man gir till konstens omride. Ord som klassisk, nyklassisk, romantisk, impressionistisk, expressionistisk och
postmodernistisk kan anvandas bide om litteratur, bildkonst,
arkitektur, musik och andra estetiska delomriden, men vad som
ligger i begreppen miste Iiras p i nytt for varje omride - med
hjalp av exempel. Uttrycken har en specie11 sorts dubbelhet. Ett
romantiskt verk ar nigot som bor hemma i en viss tid - forsta
halften av 1800-talet ungefar - men det ar inte all litteratur som
tillkom i den perioden som ar romantisk. Verken miste i tillagg
till tidsbestamningen ha de egenskaper som ar karakterirtiska for
den romantiska epoken. Och darmed stir vagen oppen for att
kalla andra verk frin andra tider med samma eller liknande
egenskaper for romantiska.
Man kan saga att exempel i konstens virld ofta upptrader som
represetitanter for mer eller mindre valavgransade mangder av
verk. Gor nigon en bok eller en utstallning om till exempel
Goteborgskoloristerna, skinskt 1900-tal eller aktuella amerikaner, s i kan man anta att vederborandes urval styrs av hansyn till
bide kvalitet och representativitet.
Kvalitet och representativitet ar ocksi de tvi traditionella
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urvalskriterierna i konsthistorien. Nar konsthistoria blev en vetenskap p i 1800-talet, var det tva perioder som betraktades sorn
kralitativa hojdpunkter, den klassiska antiken och den italienska
renassansen. Konsthistorikern Alois Riegl sammanfattade det p i
foljande satt i borjan pa 1900-talet:
Nar de forsta larostolarna i konsthistoria inrattades p i de tyska universiteten for ungefar 50 i r sedan, fanns det bara tvP fullkomligt
monstergiltiga stilar, som den konsthistoriska undervisningens utlaggningar byggde p i : den klassiska antiken och den italienska renassansen, hledeltidens konst behandlades som ett ofullkomn~etmen
berattigat forstadium till renassansen. Efter den italienska renassansen 1at man omedelbart konstens forfall borja.
(Inledningsorden till Die Entstehung der Barockkunst in Rom, Wien
1908.)

Historien om den italienska konstens forfall p i 1joo-talet bygger
inte minst p i en bok om milaren Annibale Carracci, som publicerades 1672. Forfattaren, som hette G. P. Bellori, milade en
mork bild av den raska nedgingen efter Rafaels dod 1520 sorn en
effektiv bakgrund till sin egen framstallning av Carracci som den
store raddningsmannen i en tid d i Konsten var p i vag att do ut.
Till denna forfallets tid horde bland manga andra milaren
Francesco Mazzola (ijoo-1540), fodd i Parma och mest kind
under namnet Parmigianino. Hans mest beromda verk ar Madonna med den lznga halsen frin 153j. Parmigianino var en virtuos
milare, och virtuositet ar ocksa nagot som kannetecknar det
verket. Det ar en gitfull bild. Man vet att det var ett bestallningsverk. En dam i Parma bestallde tarlan med tanke p i sitt
privata kapell i en kyrka i Parma, men kontraktet sager inget om
vad tavlan skulle forestalla. Jungfru Maria med Jesusbarnet ar
dar, och det ar rimligt att uppfatta figurerna till vanster som anglar. Den lilla figuren till hoger brukar kallas for profeten, och det
har framlagts olika hypoteser om vem det kan vara narmare
bestamt. I Konstens varldshistoria (1963) av Gregor Paulsson heter
det att >>Josefgir, Iasande i en bok<<och att *Josefs litenhet forhojer Marias storhet.<<Beskrivningen av figuren ar inte bra. Personen stir ju med nigot som ser ut som en rulle i bdda handerExemplets makt
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na och med bortvant huvud. hIen utsagan om figurens funktion
verkar traffande. Att figuren skulle forestalla Josef ar emellertid
en ren gissning.
Tavlan bestir egentligen av tvi delar: madonnan med barnet
och anglarna till vanster, och scenen med pelarna och den lilla
iiguren till hoger. En rimlig tolkning ar att figuren till hoger hiller en torahrulle i handerna och darmed representerar judendomen uppfattad som en foreghgare till kristendomen. Kontrasten
mellan de tvi scenerna speglar d i forhillandet mellan det gamla
och det nya testamentet.
Den traditionella bedomningen av Madonna med den ldnga halsen var att den ar maniererad i betydelsen tillgjord, konstlad. Ett
par exempel: P%mitten av 1800-talet fann Jakob Burckhardt tavlan olidligt affekterad, och i en konsthistorisk uppsats frin i r
1919 skrev forfattaren, Werner Weisbach, om ~excentriskoch
effektsokande formgivningcc som driver den manskliga figuren
till ~ d eornamentala
t
och arabeskliknandecc. Det ar Iatt att framhava de negativa sidorna hos ett verk som Madonna dal collo lungo,
heter det hos Weisbach, och att forarga sig over allt det affekterade. hfen vnar ett litet anglahuvud som det intill hlarias hand
ser p i en med sina svarmiska ogon, s i kanner man sig trots all
kritik avvapnad.cc
Ordet maniererad kommer frin det italienska maniera, som
betyder stil och maner. Maniera kan s t i for stil i betydelsen elegans, foriining, smak, grace, behag och charm, och det kan s t i for
maner i betydelsen tillgjordhet, egenhet, forkonstling, onaturlighet. Maniera ar nigot som personer har eller inte har, i positiv
eller negativ betydelse, och frin 1500-talet har ordet anvants p i
ett liknande vis om konstverk. Frin slutet av 1600-talet till borjan p i 1900-talet betraktades la maniera i konsten som nigot
overvagande negativt. La madonna dal collo lungo var bara ett
exempel bland minga p i konstens olyckliga utveckling p i 1500talet. Orden manierism och manierist ar av senare datum, fr%n
slutet av 1700-talet. Nar det historiska perspektivet slog igenom
i konsthistorien p i 1800-talet, blev manierism en beteckning
bide for en stil och for den period d i den stilen dominerade.
Fram till 1900-talet var manierismen inte nigot annat an det
sorgliga slutet p i den klassiska konstens blomstringstid. For Riegl
slutade den blomstringen med Rafaels dod, och darefter kom den
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Parmigianino, Madonna dal col10 lungo
Ca 1535
Oljem3ning pa trapanel

=,l4X 1,33 m
Galleria di Palazzo Pitti, Florens

Vetenskapsmannens Iappar

Reflektioner omkring en ready-made
Det tillhor den traditionella estetikens uppgifter att forsoka
finna fram till konstens vasen. Vad ar till esempel litteraturens
vasen? Vad ar musikens vasen? Vad ar arkitekturens vasen?
Resultaten av sldana undersokningar sammanfattas garna i form
av korta karakteristiker, sa kallade vasensdefinitioner. Vi kan
tolka det som forsok att formulera de nodvandiga och tillrackliga villkoren for att nagot skall kunna raknas som ett stycke litteratur, musik eller arkitektur. Ett svar p%fr%ganom till esempel litteraturens vasen ar d l ett pastiende som har foljande
form:

-

X i r ett litterart verk om och bara om foljande villkor ar
uppfyllda: . . .
Det har till esempel foreslagits att det ar avvikelser frln den vanliga grammatikens regler som ger skonlitterara tester deras
egenart och att skonlitteratur har en hogre grad av organisation
an annan litteratur. Men de egenskaperna ar inte nodvandiga
och tillrackliga villkor for att nlgot skall kunna kallas skonlitteratur. Som en litteraturforskare har formulerat det: >)Fiktionssprak, sarskilt litterar prosa, har ofta en verbal struktur som ar S%
Ilk vardagsspraket att det ar svirt att gora atskillnad<<(W. Iser
1975).

Likheten mellan konst och icke-konst ar maximal nar det galler ready-mades. hIan kan ta en urinoar, signera den med en fiktiv konstnars signatur och stalla ut verket i ett konstgalleri; man
kan finna en vackert ildrad stubbe i skogen och gora det samma;
Vetenskapsmannens lappar

lC7

man kan lagga en hog med tegelsteilar p i golvet i en konstsalong
och framstalla detta som ett konstverk; allt under forutsattning
att man har den ratta behorigheten for sidana itgarder - namligen att man ar konstnar. Mojligheterna ar minga ty de ar legio.
Exempel av detta slag har till och med inspirerat till en teori om
konstens vasen som tillhor de mest kanda av det slaget p i 1900talet, den s i kallade institutionella konstteorin.
I Bjorn Hikansons diktsamlingk'arlek i VitaHuset (1967)finns
det nigra litterara analogier till Marcel Duchamps urinoar och
liknande ready-mades. Karlek i Vita Hmet slutar med diktsviten
Utgdngar. Dar ingir sju dikter, frin Presidentens lappar ror S& till
Alskarens lappar ror sig. Nar presidentens lappar ror sig, handlar
det o m supernapalm, forhalldlingsinviter, gerilla, truppforluster
och intensifierad demokratisering. Nar alskarens lappar ror sig,
heter det att >>jagbehover dig lika mycket som forrlmen villkoren stalls av andrac~.N9r biskopens Iappar ror sig, borjar det
si:
Sal~gaaro de som aro fattlga 1 anden, ty de kunna utstP slag
utan att ropa pi fackforening.
Nummer fern i sviten Ugingar ar foljande text:
Vetenskapsmannens lappar ror sig:
Vi ha konstaterat, att det lagenliga beteendet likaval som det
brottqliga understundom kan betecknas som likformigt. Det
vill saga, att dessa bagge arter av beteenden kunna betecknas
som vanemassiga. Det ar i vPrt samhalle en social vana act
respektera andras liv och egendom, inom ett forbrytargang Pter
tycks den sociala vanan rida art man skall tillgripa andras
egendom.

I diktsamlingar brukar det vara s i att varje dikt stir for sig. S i ar
det ocksi i detta fallet. Vetenskapsmannens lappar ror sig stir upptill till vanster, resten av sidan ar tom, bortsett frin sidnumret
Iangst ner p2 sidan.
Citat spelar en viktig roll i Kirlek i Vita Huset. Boken borjar
nedtill till hoger p i sidan 5 p i foljande vis:
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Vi alskar fred
Men sff lange angriparen inte
ger upp sin aggression och
kommer till diskussioner
har vi inget val
Lyndon BJohnson 21.9.66
Citatet ar en oversattning men for ovrigt akta nog. Men Bjorn
Hikanson har gjort nigot med presidentens uttalande. Orden ar
arrangerade s i att det hela ser ut som en dikt, och de har satts in
ett nytt sammanhang. Budskapet ar tydligt. Det ar en speciell
sorts karlek i Vita Huset.
Boken ar indelad i sex avdelningar som alla borjar med ett
motto. De flesta av dem ar citat - frin Rainer Maria Rilke och
Lud~vigWittgenstein ( p i tyska), frin Foucault ( p i franska) och
frin Karl Marx (i svensk oversattning). Rilkecitatet ar frin Die
Sonette an Orpheus, men ocksi de andra citaten presenteras som
om de vore dikter. Varifrin citaten ar hamtade framgir av forfattarens Upplysningar mot slutet av dikthaftet. Dar framgir det
att ocksi Vetenskapsmannens lappar rorsig ar ett citat, narmare bestamt frin Torgny Segerstedts Kn'minalsociologi i Kriminologisk
handbok. Det poeten har gjort ar att valja ut tre meningar frin
sociologiprofessorns lexikonartikel och att presentera dem som
en dikt bland andra i Karlek i Vita Huset. Typografin, orden som
fungerar som titel och sammanhanget ar det som Hikanson har
bidragit med.
Vad ar skillnaden mellan de tre meningarna hos Segerstedt
och Hikanson? I handboken ar de en del av ett stycke vetenskaplig prosa, i Karlek i Vita Huset presenteras de som en dikt.
Meningarna anvands p i olika vis.
Det har havdats frin litteraturvetenskapligt hill att det finns
en speciell anvandning av texter som ar karakteristisk for skonlitteraturen. Ett forslag ar att ~litteraratextere kan definieras
som texter som uanvands i samhallet p i ett sidant satt att texten
inte uppfattas som specifikt relevant fir dess omedclbara upphovskontexta (Ellis 1974). Ett annat forslag ar att den historiska varldens
i fiktionsprosa (Iser 1975). En
konventioner >>avpragmatiseras<<
sidan avpragmatisering ar fiktionsprosans pragmatiska dimension, heter det hos Iser. Ellis och Iser slir onekligen ned p i nigot
Vetenskapsmannenslappar
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som ar typiskt for mycket av det som kallas skonlitteratur. Men
om det blir foreslaget att sidana observationer skall tas som
definitioner av litteraturens vasen helt generellt, dyker det upp
motforest~llningarhos mig. Det forefaller mera rimligt att anta
att ingen uppsattning av nodvandiga och tillrackliga villkor kan
fungera bra som en uttommande definition av sidana oppna
begrepp som litteratur, konst, arkitektur, musilc och balett.
Det verkar inte triffande att saga att meningarna frin den kriminalsociologiska texten har blivit avpragmatiserade hos Hikanson. Det ar snarare s i att deras funktion i Karlek i Vita Huset
forutsatter och bygger p i den funktion som de har i den samhlllsvetenskapliga kontexten. Vetenskapsmannenslappar ror sig ar
inte minst en invitation till reflektion over citatet frin president
Johnson i borjan p i boken. Nar det giller politiskt medveten
dikt av det slag som Karlek i Vita Huset exemplifierar, verkar det
inte heller helt traffande att saga att texten inte uppfattas som
specifikt relevant for sin omedelbara upphovskontext. Hikansontexterna var en del av kritiken av Vietnamkriget p i 1960talet, det sammanhanget kan man inte bortse frin, men de har
ocksi ett slags allmangiltighet. Kontextoberoende ar kanske
mera traffande som ett kriterium p i vetenskaplighet (itminstone vissa slags vetenskaplighet) an som ett kriterium p i litteraritet. Skillnaden mellan den poetiska och den vetenskapliga texten
ser inte ut att ligga i art den ena ar mera allmangiltig eller kontextoberoende i n den andra. Det forefaller mig snarare vara s3
att det handlar om olika vagar till det mer eller mindre allmangiltiga.

Kreativa omraden som litteratur och konst och n~usikar s i pass
oregerliga att de inte kan fingas i vasensdefinitioner som anger
nodvandiga och tillrackliga villkor for tilltrade till det ena eller
andra omridet. Mingfalden p i det estetiska omridet speglas i
den mingfald av kompetenser som kravs for att kunna tillgodogora sig konstverk av olika slag. Det ar inte rimligt att forestalla
sig att det skulle finnas en generell estetisk kompetens som kan
tillimpas p i det ena omrddet efter det andra. Mondrians fyrkanter staller andra krav p i publiken an akademimileriet p i 1800110
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talet; klassisk balett ar nbgot annat an postmodernistisk arkitektur; och sb vidare. Hakansons Karlek i Vita Huset staller krav pb
lasaren bide nar det galler sprik- och kulturkunskaper och kannedom om den politiska scenen p i 1960-talet. Tiad en Iasare f i r
ut av texten beror inte minst p i i vilken utstrackning som vederborande uppfyller textens krav. Till de villkor som miste vara
uppfyllda for att man skall kunna tillgodogora sig en diktsamling
som Karlek i VitaHuset hor ocksi detta: man mbste ha en viss forstielse for vad en dikt ar. Man miste beharska begreppet dikt
mer eller mindre val.
Det handlar forst och framst om praktisk kunskap som bygger p i egna erfarenheter med ett antal exempel. Man kan ha en
mer eller mindre god overblick over variationsbredden p i diktomridet, men man mdste itminstone kanna till nigra representativa exempel och veta nagoc om hur sidana texter som kallas
dikter bor behandlas. O m nigon publicerar en dikt med titeln
Bruksanvisning, s i ar det en forutsattning att lasarna kinner till
att det normalt ar ganska stora skillnader mellan dikter och
bruksanvisningar. Vi gor olika saker med dikter och bruksanvisningar. De ingdr i verksamheter av olika slag. Det behover man
veta nigot om. Att lara sig estetiska begrepp (dikt, roman, maniera, grazia, etc.) innebar inovning i nigra av alla de begreppsligt
strukturerade verksamheter som tillsammans ar vbr varld. Der
som behovs minst av allt ar teoretiska kunskaper om diktens
natur.

Den amerikanske filosofen Morris Weitz har skrivit en tankvard
bok om olika Hartzlet-tolkningar - Harnlet and the Philosophy of
Criticism (1975) Genon~gangeilav de olika tolkningarna bygger
emellertid p i ett tvivelaktigt antagande, namligen att det finns
en mangd sanna eller falska plstienden om vad som ar givet i
Shakespeares Hamlet och som foljaktligen ar obestridliga. Som
exempel p i sidana obestridligt sanna pastienden anfor han att
Hamlet ar atletisk, brutal och obscen och att grundtonen i dramats bildvlrld ar ruttenhet. Det finns en ling tradition i filosofin som betralitar manniskans sinneserfarenheter som den fasta
grunden for all kunskap. Det ar i den empiristiska traditionen

som begreppet om det givna hor hemma, och det ar - nigot
overraskande - i forlangningen av den traditionen som Weitz
placerar sig nar han behandlar Hamlet-tolkningarnas historia
med utgingspunkt i givna estetiska fakta.
Som motvikt till det empiristiska godset i Hamlet and the
Philosophj~ofliterary Criticism vill jag foresli en lysande liten artikel som den engelska filosofen G. E. M. Anscombe publicerade
1958. Artikeln heter On Brute Facts, vilket kanske kan oversattas
som Om rdfikta. Det handlar om vad det innebar att gora nigot
inom ramen for en verksamhet eller ,institution<< som hon kallade det. Anscombes exempel ar att jag ar skyldig handelsmannen ett visst belopp p%grund av att han har levererat en sack med
potatis till mig. Att han skickade mig en sack potatis ar ett rifaktum i forhillande till det faktum att jag ar skyldig honom et visst
belopp.
P i samma satt kan vi saga att det faktum att Bjorn Hikanson
skrev ned nigra linjer som borjar med orden Vetenskapsmannens
lappar rirsig ar ett rifaktum i forhillande till det faktum att han
skrev en dikt. Det faktum att han skrev en dikt bestir av ett rifaktum (nedskrivandet av nigra ord) inom ramen for en bestamd
institution eller om man s i vill inom ramen for en verksamhet av
ett visst slag. Det ar en handling utford av en val inovad person
inom en specie11 institutionell ram som gor citatet till en dikt.
Estetiska fakta uppstir p i samma vis son1 alla andra sociala
fakta nar kompetenta individer utfor handlingar av vissa slag
inom ramen for bestamda institutioner. n e t ar som synes inget
Iingt steg frin Anscombes analys till Dickies institutionella teori,
bortsett frin att Elizabeth Anscombe aldrig skulle ha dromt om
att utveckla en teori om nigot d d a n t som konstens natur.
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tiv till ordet humaniora, till exempel humanvetenskaperna och kulturuetenskaperna. P i 1900-talet var uttrycket andevetenskaperna
heller inte ovanligt. For mig framstir detta som en dilig och
vilseledande oversattning av den tyska standardbeteckningen for
humaniora - die Geisteswissenschaften.P%svenska borde det egentligen heta andavetenskaperna eftersom det handlar om vetenskaperna om den manskliga andan i alla dess former och vttringar,
vilket vi skall iterkomma till senare. Alla namnen p%humaniora
har det gemensamt att de kan anvandas i snavare eller vidare
mening som beteckningar p i (I) det humanistiska karnomridet,
( 2 ) karnomridet plus samhallsvetenskaperna, ( 3 ) de namnda
omridena plus psykologi, juridik och teologi.
Med den fakultetsindelningen som var vanlig frin borjan av
1800-talet och fram till mitten p i 1900-talet kunde det vara riktigt att saga att humaniora ar det samma som de historisk-filosofiska amnena. Men under de senaste decennierna har den traditionella indelningen i fakulteter avlosts av ett brett spektrum av
olika administrativa losningar. Man kan inte betrakta det som
givet att de administrativa granserna mellan institutioner och
fakulteter sammanfaller med vetenskapsteoretiskt intressanta
likheter och olfkheter. Finns det egentligen nigra bra skal for att
rakna sprikvetenskap, historia, estetiska amnen och filosofi som
ett omride - humaniora i snav mening - till skillnad fr%nsamhallsvetenskap, juridik och teologi? Eller ar det kanslie s i att det
ar historiska tillf'alligheter som ligger bakom vira indelningar i
amnesgrupper?
Det har till exempel foreslagits att det som ar karakteristigkt
for humaniora (i den snavare meningen av ordet) ar att individuella egenheter alltid stir i fokus till skillnad frin naturvetenskapernas intresse for generella forhillanden och att samhallsvetenskaperna st.Pr narmare naturvetenskaperna i detta avseende.
Men som en allman beskrivning av hur det stdr till i vetenskapens varld i dag ar detta alltfor grovt. Det ar latt att finna exempel som inte passar in i en sidan bild. Definitioner av humaniora hjalper inte heller - sammanfattande karakteristiker av det
slag som brukar ingi i definitioner ar alltfor generella och oprecisa. Det basta sattet att besvara frigan om humanioras egen'lrt
ar act g i igenom likheter och skillnader mellan ett brett urval av
representativa exempel p i humaniora, samhallsvetenskap, juriTORE NORDENSTAM

dik, naturvetenskap och s i vidare. Det ar ett omfattande och tidkravande vetenskapsteoretiskt och vetenskapshistoriskt projekt
som faller utanfor det som ar mojligt har och nu.
Nigot som daremot ar mojligt att gora p i ganska f i sidor ar
att skissera humanioras utveckling frln begynnelsen runt Medelhavet for ungeAr 2 500 i r sedan fram till vira dagar. Humanioras historia bestir av en mycket Iing period i skuggan av ett
vetenslcapsbegrepp som favoriserade andra amnen an den1 som
befattar sig med skiftande kulturella forhillanden, foljd av en
intensiv etableringsfas i borjan av 1800-talet och forst darefter
en mogen period som nu har varat i drygt loo L.MSngfalden av
beteckningar p i humaniora speglar en Iing och komplicerad
utveckling. Det avgorande momentet i historien om humaniora ar
humanioras forvandling frin Iarda konster till vetenskaper. P i
1800-talet vaxte det fram nya kriterier p i vetenskaplighet som
gjorde det mojligt att betrakta humaniora som vetenskaper. Men
humanioras intig i vetenskapens varld forutsatte ocksi djupgiende forandringar i synen p i det som ar humanioras studieomride manniskan, samhallet och historian. Det ar forandringarna i manniskosvn, historiesyn, samhallssyn och vetenskapssyn som ar den
roda triden i historian om humaniora.
Humanioras intag i vetenskapens varld skedde inte utan kamp,
som man kan se i metoddebatterna inom de olika humanistiska
disciplinerna och inte minst i diskussionerna om forhillandet
mellan humaniora, samhallsvetenskap och naturvetenskap. Det
skall vi iterkomma till i ett senare kapitel.

.

De forsta vetenskaperna
De humanistiska karnamnenas historia borjar i den grekisktalande delen av varlden i Medelhavets ostra horn for omkring
2 500 i r sedan. I perioden frin omkring 3r 600 till 300 fore vir
tideraknings borjan blev det lagt en solid grund for den vastliga
filosofitraditionen. Alla nyborjare p i filosofiomr%detf3r hora om
figurer som Thales p6 500-talet och Sokrates, Platon och Aristoteles p i 300-talet. Platons och Aristoteles arbeten har fitt status som paradigmatiska exempel, monsterprestationer som alla
forutsatts kanna till i nigon min, och Sokrates framstir som ett
paradexempel p i en klarhetssokande och debattglad begreppsI skuggan av det eviga
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analytiker. Vi kan ocksi notera nigra tidiga forsok p i de omriden sorn nu tacks av sprikvetenskaperna och de estetiska disciplinerna, ocksi har med Platon och Aristoteles som viktiga
bidragsgivare. De forsta forsoken att skriva politisk historia gjordes p i 400-talet. Herodotos och Thykydides berattelser om de
grekiska staternas krig befinner sig tamligen lingt frin det som
man numera forbinder med kritiskt historievetenskapligt arbete,
men det finns ett visst inslag av kritiskt tankande hos dem som
gor att man garna liter dem spela rollen sorn historievetenskapens forsta pionjarer.
Samtidigt sorn detta skedde runt Medelhavet agde en liknande utveckling rum i Indien. Ett tidigt masterverk i sprikforskningen ar den grammatik for sanskritspriket sorn Panini utarbetade omkring i r 400 f. Kr. Men indisk filosofi och lingvistik var
totalt okanda i den vastliga delen av varlden fram till slutet av
1700-talet och betraktas fortfarande mest som en uppgift for
specialister i indologi och liknande. Filosofistudenter i Europa
brukar inte komma i kontakt med tankare sorn Nagarjuna (ca
120-zoo), Dignaga (omkring 500 e. Kr.) eller Shankara (ca
700-750 e. Kr.), for att namna nigra prominenta exempel frin
den rika indiska filosofitraditionen. Historien om humanioras
intig i vetenskapens varld framstir sorn en rent europeisk affar.

Oforanderlighet, sakerhet och systematik
Hos Platon och Aristoteles finner vi for forsta gingen nigot sorn
vi kan kalla ett vetenskapsideal. Bida tvi betraktade det sorn viktigt att finna kriterier som kan anvandas for att skilja saker kunskap frin mer eller mindre osakra antaganden, gissningar och
rena fantasiprodukter. Det grekiska ordet som de anvande som
en beteckning for saker kunskap ar epistkme. P i latin brukar detta
oversattas med ordet scientia, som i sin tur brukar oversattas till
science p i engelska och franska, Wissenschaft p i tyska, vetenskap p i
svenska, och s i vidare.
For att nigot skall kunna raknas som en vetenskap i betydelsen epistbme - scientia miste tre villkor vara uppfyllda. For det
forsta miste det sorn omtalas vara oforanderligt. Vetenskapeils
objekt miste vara evigvarande. For det andra miste alla de utsagor som tillsammans utgor en vetenskap framsti som absolut
TORE NORDENSTAM
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sakra. Och for det tredje miste alla utsagorna kunna ordnas i ett
system som bygger p5 absolut sakra grundlaggande principer.
Alla de andra utsagorna inom vetenskapen i friga miste kunna
harledas frin grundprinciperna, och darmed framstir ocksi de
utsagorna som fullstandigt sakra. De tre kraven ar karnan i det
som ibland kallas det platonsk-aristoteliska vetenskapsidealet
och som vi har skall kalla det klassiska vetenskapsidealet. Det klassiska vetenskapsidealet blev Iinglivat. I mer an tvi tusen i r var
detta den dominerande synen p i vetenskaplighet med de foljder
som detta hade for humanioras status.
Enligt Platon och Aristoteles finns det nigot som ar fullstandigt oforanderligt och som diirmed kan bli objekt for vetenskapen, namligen idkerna eller firmernu. Alla cirklar och trianglar
som man ritar i sanden eller p i ett papper ar forgangliga, men
enligt Platon och Aristoteles finns det nigot bakom detta som iir
konstant, namligen cirkelns idt och triangelns idt. Tal och andra
matematiska storheter ar oforanderliga p i samma vis. Hur
minga saker som det finns i ett rum kan variera, men sjalva talen
(I, 2, 3 och s i vidare) ar inte utsatta for sidana variationer.
Platon och Aristoteles foreslog att skillnaden mellan foranderliga
ting och oforanderliga idter finns p i alla omriden. Bakom alla de
ting som tillsammans utgor vir skiftande varld finns det konstanta storheter som ar tingens vasen eller natur (manniskans
idt, soffans idt, skonhetens vasen, konstens natur och s i vidare).
Alla manniskor forandrar sig under livets lopp, men manniskans
idt forblir den samma. Vi kan tolka det som att begreppet manniska ar en evigvarande och oforanderlig storhet. Det samma galler alla andra begrepp. I ljuset av detta framstir matematiken
som den framsta vetenskapen tillsammans med andra discipliner
som koncentrerar sig p i tillvarons oforanderliga aspekter. Matematik och filosofisk begreppsanalys kommer p i forsta platsen i
den vetenskapliga rangrullan i det platonsk-aristoteliska perspektivet.
Vad kravet om absolut sakerhet narmare bestamt skall innebara ar tamligen oklart. Ett av de traditionella svaren (som man
finner till exempel hos Descartes p i 1600-talet) ar att en utsaga
ar absolut saker om den ar sjalvklar (evident). l'roblemet ar bara
att det ar oklart vad som ligger i begreppet sjalvklar. Den forste
som bidrog effektivt till att klargora detta var en filosof p i 1700Iskz~gganav det eviga
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talet, Immanuel Kant, som skiljde mellan nodvindiga och empiriska utsagor. Han foreslog ocksi en metod for att avgora om en
utsaga ar nodvandigt sann, namligen tankeexperiment. En nodvandigt sann utsaga i r ett pistiende som inte kan vara falskt.
Det ar till exempel omojligt att tanka sig en situation som kan f i
oss att forkasta utsagan 2 + 2 = 4. Nigot liknande galler for utsagor som nodvandigtvis ar falska, till exempel pistiendet att
Sverige bide ar och inte ar en monarki. Antingen ar det det ena
eller ocksi ar det det andra. Om nigon sager att Sverige ar bida
delarna p i samma ging, kan man kanske anta att vederborande
valjer sjalvmotsagelsens form for att f i f r ~ men specie11 poang,
vilket inte forhindrar att pistiendet ar sjalvmotsagande om det
tas bokstavligt.
Alla pistienden som inte ar nodvandigt sanna eller nodvandigt falska ar empiriska utsagor. En empirisk utsaga ar alltsi en
utsaga som ar sidan att dess sannhet eller falskhet beror p i vad
det faktiska tillstindet rikar vara. Utsagan ,Presidenten i USA
heter Bushcc ar sann i skrivande stund. Om ett i r ar den kanske
falsk.
Med distinktionen mellan de utsagor som med nodvandighet
ar sanna eller falska och alla andra utsagor till hands ar det inte
svirt att se att de flesta utsagorna p i humanioraomridet ar empiriska. Vi ar for det mesta inrresserade av foranderliga ting nar vi
befattar oss med humaniora. Det andra villkoret som ingir i det
klassiska vetenskapsidealet premierar ocksi matematik och begreppsanalys.
Det gor det tredje villkoret ocksi, nigot som vi bast kan se om
vi utgir frin ett esempel.

Euklides geometri - ett monster for all vetenskap
Ett lysande exempel p i hur de sanna utsagorna p i ett vetenskapligt omride kan ordnas systematiskt med utgingspunkt i nigra
f i grundprinciper som framstir som sjalvklara eller nodvindigt
sanna ar Euklides geometri. Euklides var verksam som matematiker vid akademin i Alexandria p i loo-talet f. Kr. Det var
den gingen varldens ledande Iardomscentrum med en kraftig
betoning p i typiskt humanistiska aktiviteter som insamling, katalogisering, redigering och tolkning av verenskapliga och skonTORE NORDENSTAM

l

l
I

litterara texter. Euklides visade att alla de sanna utsagor om geometriska forhillanden som man da kande till kan bevisas med
hjalp av ndgra f i principer som framstir som otvivelaktigt sanna
sjalvklarheter. Ett exempel ar utsagan art den kortaste vagen
mellan tva punkter ar den rata linjen. Forstir man vad det pistiendet betyder, sd inser man att det miste vara si. Om man inte
inser det, har man helt enkelt inte forstitt vad utsagan innebar.
lMed utgingspunkt i ett fital sadana grunciprinciper (axiom och
postulat) bevisade Euklides till exempel att summan av de inre
vinklarna i en triangel alltid ar 180 grader.
De harledningar som Euklides foretog ar logiska deduktioner,
men hos dem som senare forsokte systematisera andra kunskapsomriden p i ett liknande vis ar det ofta mera oklart vad forhillandet mellan grundprinciperna och de harledda utsagorna
egentligen ar. S i ar det till exempel i de minga forsoken att framstalla etiken som en vetenskap baserad p i sakra grundlaggande
utsagor. Klassiska exempel p i detta finner man hos Adam Smith,
Adam Ferguson, James Beattie, Jeremy Bentham och Immanuel
Kant p i slutet av 1700-talet.
Euklides geometri betraktades i ett par tusen i r som ett
monster for vetenskapliga framstallningar. Kar jag gick i skolan
i Sverige p i 194c-talet, anvandes fortfarande Euklides som larobok i realskolan. Alla de tre villkoren som ingir i det klassiska
vetenskapsidealet pekar alltsi i t samma hdII, namligen mot geometri och andra delar av macemariken, och gor det svdrt att se pd
historiska framstallningar eller sprikliga undersokningar som
vetenskapliga bidrag.

.

l

Humaniora - vetenskap eller konst?
For att ndgot skall kunna raknas som en vetenskap i ordets klassiska betydelse mdste tre villkor vara uppfyllda: de forhillanden
som behandlas ar oforanderliga, de utsagor som laggs fram miste
vara nodvandigt sanna och alla de utsagor som tillsammans utgor vetenskapen miste vara ordnade som ett system med utgingspunkt i principer som framstir som otvivelaktigt sanna.
En konsekrens av det vetenskapsidealet ar att historiska, estetiska och sprikliga undersokningar med vetenskapliga pretentioner miste koncentrera sig p i det som ar konstant i kulturens
Iskzggan av det eviga

123

mingfacetterade och skiftande varld. Berattelser om krig eller
andra historiska forlopp kan bara raknas som vetenskapliga i den
utstrackning som framstallningen leder fram till en forstielse av
krigets natur eller maktens vasen eller nigot i den stilen. Det
mesta av det som humaniora befattar sig med har emellertid inte
en sidan ofiiranderlig karaktar. Det ar bakgrunden for a n lejonparten av humaniora i mer an tvi tusen i r inte kunde raknas som
vetenskap. Humaniora var ett omride dar larda man - i undantagsfall ocksi Iarda kvinnor - kunde anvanda sin skolning for att
framstalla historiska och andra kulturella forhillanden p i ett
engagerande vis. Humaniora betraktades forst och framst som
ett omride for utovande av praktiska fardigheter till skillnad frin
vetenskapernas teoretiska intresse for varldens nodvandiga och
oforanderliga aspekter.
I den latinsprikiga delen av Europa p i medeltiden ingick det
som vi nu kallar for humaniora i de fria konsterna -artesliberales.
Ordet konst skall har ses i sin klassiska betydelse: att nigot ar en
konst betyder d i det samma som att det handlar om praktiska
fardigheter (som i snickarkonsten eller konsten att laga en omelett). De fria konsterna brukade indelas i tvi grupper, trivium
som betyder den tredelade vagen och quadrivium som betyder
den fyrdelade vagen.
Trivium var sjalva fundamentet fiir latinkulturen. De triviala
amnena bestod av latinsk spriklara (som kallades for grammatik,
kort och gott), skriftlig och muntlig framstallningskonst (retorik)
och argumentationslara (som den gingen kallades dialektik). Till
den andra gruppen hiirde amnena geometri, aritmetik, astronomi
och musik. Nar de fiirsta latinsprikiga universiteten upprattades
p i 1100- och 1200-talet, ingick de fria konsterna i den grundIaggande fakulteten som alla miste igenom for att f i lov att studera vid nigon av de tre hogre fakulteterna - teologi, juridik och
medicin. Den grundlaggande fakulteten kallades for artes-fakulteten eller artist-fakulteten. En artist var namligen en som hiill
p i med de fria konsterna. Vid engelsksprikiga universitet kallas
den historisk-filosofiska fakulteten for ovrigt fortfarande garna
for the Faculty ofArts och det som vi i Skandinavien kallar for
humaniora heter antingen the Liberal Arts eller the Humanities p i
engelska och amerikanska.
De sju fria konsterna kan betraktas som ddtidens motsvarig124
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het till de forberedande kurser som annu finns vid de norska
universiteten (examen philosophicum och examen facultatum). Triviumamnena betraktades som de mest grundlaggande, men varfor man valde indelningen i grammatik, retorik och dialektik ar
inte klart. Om man ser p i kurslitteraturlistorna frin den tiden,
s i upptacker man att undervisningen p i triviumomridet ocksi
omfattade amnen som etik, logik och metafysik. Vi kan lagga
marke till att historia inte raknades som ett eget omride, vilket
inte forhindrade art det kunde goras goda historiska arbeten
bide i klostren och inom artistfakulteternas ramar. Ocksi quadriviumundervisningen var mera omfattande an vad man kunde
vanta sig utifrin amnesbeteckningarna. Det forelastes namligen
ocksi om fysik och biologi med mera. Trivium kan darfor ses
som en borjan till det som vi kallar for humaniora, och quadrivium ar borjan till det som senare kom att kallas realia och som
frin 1800-talet har hetat naturvetenskaperna.
Vetenskap i betydelsen systematiserad kunskap om oforanderliga forhillanden - scientia i ordets klassiska betydelse - har
anda sedan antiken haft en hogre status an sidana konster son1
historieskrivning, sprikstudier och retorik. Redan hos Aristoteles finner man emellertid forsok art behandla kulturella forhillanden systematiskt vetenskapligt. I sitt arbete Om tolkning konstaterade Aristoteles art spriket inte ar det samma overallt, men
han havdade art de tankar eller ideer som de olika orden star for
ar gemensamma for alla manniskor. Om det ar riktigt att det
finns oforanderliga eviga begrepp, s i miste det ju vara si. Darmed
ansag han sig ha funnit nigot oforanderligt ocksd p i sprakets
omrade som kunde bli objekt for en vetenskap. Detta perspektiv
foljdes upp av en sprakvetenskaplig riktning p i medeltiden, modisterna, som fokuserade p i tankandets oforanderliga storheter,
tankandets modus som de kallade det. Nar Aristoteles behandlade
etiska, politiska och litterara forhallanden, intresserade han sig
likasi for de oforanderliga aspekterna p i de omridena. Han forsokte finna fram till dygdens oforanderliga vasen, de olika politiska styrningsformernas eviga vasen och de olika litterara genrernas bestiende natur.
Ambitionen art forvandla de fria konsterna till vetenskaper i
ordets klassiska betydelse speglas ocksi i sprikbruket. Uttrycket
scientiae humanae (humanvetenskaperna) finns i en text frin
Iskugan av det eaiga
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13oo-talet, och anda fram till 1900-talet har man kunnat anvanda ordet scientia och motsvarande uttryck p i engelska, franska,
tyska och s i vidare som en beteckning p i forsok att behandla
kulturella forhillanden i det klassiska vetenskapsidealcts anda.
P i 1700-talet forsokte filosofen och historikern David Hume att
visa att politik kan behandlas vetenskapligt, och hans skotske
kollega Adam Ferguson publicerade 1792 ett arbete med titeln
Principles ofMoral andPolitica1 Science, for att namna ett par exempel. En av Fergusons eftertradare vid universitetet i Edinburgh,
James Seth, gav ut ett arbete i den traditionen S% sent som i borjan av 1900-talet, dar han behandlade etiken som en science i
ordets klassiska betydelse. The Principles of Scientific Management
(1911) av arbetsvetenskapens grundliggare Frederick Taylor infogar sig i samma klassiska tradition trots att det ar vetenskap i
betydelsen empirisk forskning som spelar huvudrollen i Taylors
ergonomiska studier. (Mer om det i ett senare kapitel!)

Fysiken son1 inodell for humaniora?
Den nya fysiken som utvecklades p i 1500-talet och 1600-talet
(Keplers studier av planeternas rorelser, Galileos experiment med
fallande ting och s i vidare) vackte stor beundran. For Kant och
hans samtida framstod Isaac Newtons huvudarbete Philosophise
naturalis principia mathematics (Naturfilosofins matematiska
principer) frin slutet av 1600-talet som ett monsterexempel p i
vetenskaplighet, men det rubbade inte det klassiska vetenskapsidealet. OcksP Newton undersokte de oforanderliga aspekterna
p i naturen (nnaturlagarnacc), och grundvalen for hans arbete
var - som titeln p i boken antyder - principer som framstod som
nodvandigt sanna.
Med mekaniken som monster lades det fram en serie med forslag till hur humaniora skulle kunna utvecklas till att bli vetenskaper i klassisk mening. Det foreslogs att samhallet kan betraktas som en komplicerad mckanisk maskin (Thomas Hobbes p i
1600-talet). Descartes (ocksi p i 1600-talet) sig p i djuren som
maskiner, och p i 1700-talet generaliserade De La Mettrie detta
till att ocksi galla manniskor. Minniskan ar egentligen inte
nPgot annat an en mekanisk inrattning. Alltsi borde det vara
mojligt att utveckla metoder for studiet av manniskan och samTORE NORDENSTAM

hallet i analogi med den nya fysikens satt att behandla naturen.
Liknande synpunkter framlades p i 1800-talet av den ledande
empiristen i England, John Stuart Mill, och av positivismens
grundlaggare i Frankrike, Auguste Comte. P%1900-talet utvecklade de logiska empiristerna detta till idtn om enhetsvetenskapen, vilket vi skall iterkomma till i err senare kapitel.
Men de namnda naturvetenskapliga forskarna och vetenskapsfilosoferna i all ara - humanioras forvandling frin konst till vecenskap var forst och framst resultatet av hu~nanisternasegen kritik
av den klassiska traditionens syn p%manniskan, samhallet och
historien och en kritik av den syn p i saker kunskap som den platonsk-aristoteliska traditionen bygger p%.

i
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I den klassiska traditionens varldsbild ar manniskan och samhallet i grund och botten konstanta storheter. Tingens vasen ar alltid de samma. Historiska forandringar framstir d i bara som
krusningar p i tillvarons yta. Det statiska ohistoriska synsattet
gick hand i hand med en synnerligen stor respekt for den gamla
grekiska och romerska kulturen. Antikens prestationer inom
konst och litteratur, politik och retorik och s i vidare var monster for alla tider. Man Iaste inte Cicero for att bli en bildad manniska utan for att bli en god advokat, prast eller ambetsman.
Man sig med nostalgi tillbaka p i mansklighetens >>guldilder<<
och uppfattade det som en uppgift for nutiden att iteruppliva
borjade sitt
antikens kultur. Ordet renassans (~pinyttfodelse<<)
liv som ett uttryck for ett program for att sedan bli en beteckning for den mer eller mindre vagt avgransade epok som dominerades
av sidana stravanden (ungefarligen frin slutet av 1300-talet till
slutet av 1500-talet).
Kritiken mot >>degamlag som vidareforde traditionen frin
antiken kom frin minga hill och varade Iange. Den forste slagkraftige >modernisten<<var den franske matematikern och filosofen RenC Descartes, som sjalv hade genomgitt en grundlig
skolning i klassikerna. hlot idealiseringen av forntiden stallde
han sin egen samtid: n v i r t eget lrhundr'lde verkar lika blomstrande och produktivt i friga om goda tankare som alla andra sekler.<<(Citatet ar frin Om nzetoden, 1637.) Hos Descartes finns det
emellertid inte nigon kritik av det traditionella aprioriska kunskapsidealet. En sidan kritik formulerades forst p5 1700-talet av
en retorikprofessor som var verksam i artistfakulteten vid univer-

.

Kulturens foranderlighet
Herder forkastade ocksi iden om manniskans och kulturens
oforanderliga vasen. Alla individer och alla manniskoverk miste
i stallet ses son1 produkter av sin tid och nationella tillhorighet.
Manskligheten utvecklas med tiden, och alla kulturer har sina
sardrag som ocksi forandrar sig med tiden. Hos Herder finner
man forestallningen om olika nationalkaraktarer som liksom allting annat i manniskans varld har sin historiska utveckling.
Detta ar nigot som kom att satta sin pragel p i hela humanioraomridet p%1800-talet.
Herder sammanfattade sina idker i form av en >>historisk
grundlage, som han kallade det. Den kan formuleras p i foljande
vis:
(I) Alla manniskor och alla manniskoverk miste forst%si relation till tid, plats och folkkaraktar.
( 2 ) De f i r aldrig bedomas p i grundval av sin iiverensstammelse med antikens masterverk eller dylikt.

h

Darmed lig vagen oppen for en omvardering av medeltidens kultur. I de gamlas perspektiv var detta en period som kannetecknades av forfall ( s d e morka irhundradena<<).I de modernas perspektiv var till exempel den gotiska katedralen i Strasbourg ett
masterverk i sitt slag. Ovidkommande och forklenande jamforelser med antikens arkitektur skall man avsti frin. Herder skrev en
gang en lovsing till just den byggnaden tillsammans med den
unge forfattaren J. W. Goethe som forblev en av hans nara vanner livet ut. Herder var ocksi en av de forsta som uppskattade
medeltidens folkvisor. som han betraktade som akta uttrvck for
nationalandan p i dess ditida utvecklingsstadium (antologin
Volkslieder, 1778-79, senare kallad Stimnzen der Volker in Liedern,
Folkens stammor i singer). P i 1800- och 1900-talet utvidgades
den kulturella toleransen efter hand tlll att omfatta ocksi andra
perioder och kulturer. Utvecklingen tog sin rundliga tid p i grund
av djupt rotade fiirestallningar om den europeiska kulturens
overlagsenhet som levde vidare till lingt in p%1900-talet.

.

form av skriftliga dokument och andra rester fran forflutna tider.
Den nya vetenskapligheten p i det teologiska omridet gav
upphov till en ny disciplin: religionshistoria inklusive historiskkritisk bibelforskning (till exempel D. F. Strauss pionjararbete
om Jesus liv, 1835-36). Sprikhistoria blommade upp som ett
resultat av den nya stilen och utvidgades frin traditionell koncentration p i de klassiska spriken (latin och grekiska i forsta
hand) till i princip all varldens sprak. Den okande handeln rned
Indien p i 1700-talet - det ostindiska kompaniets tid - ledde till
upptackten av att ocksi Indien hade sitt klassiska sprik, Sanskrit,
som dessutom visade sig vara nara beslaktat rned grekiska, latin,
tyska, svenska och s i vidare.
Sprikvetenskapens blomstring p i 1800-talet gick hand i hand
med en kraftig betoning p i strangt vetenskapliga metoder. Den
s i kallade jung-grammatiska skolan p i 1870-talet hoppades man
kunde tjana som modell for de an s i lange mindre vetenskapliga
delarna av humaniora. Uttrycket nstrangt vetenskapligcc var ett
honnorsord som slog igenom p i den tiden.
P i det estetiska omridet uppstod de nya disciplinerna konstoch litteraturhistoria under forsta halften av 1800-talet och
nigot senare musikhistoria. Teaterhistorians frigorelse frin litteraturvetenskapen kom senare, i borjan av 1900-talet. For att ta
ett svenskt exempel frin 1830-talet, forfattaren och filosofen Per
Daniel Amadeus Atterbom gick d i frin professuren i teoretisk
filosofi vid Uppsala universitet till en nyinrattad professur i det
som man till att borja rned kallade estetik. Amnet omfattade bide
litteratur- och konsthistoria och filosofisk estetik, for Atterboms
del med tyngdpunkten p i det litterara och det filosofiska. Svenska
siare och skalder ar titeln ~iAtterboms stora forsok att skriva den
svenska litteraturens historia. Under 1800-talets lopp delades
amnet upp i konsthistoria och litteraturhistoria, och for positivister som Henrik Schuck, mot slutet av 1800-talet, var det i
vetenskaplighetens namn synnerligen viktigt att avlagsna alla
inslag av ~spekulativestetika, det vill saga filosofiska analyser
som inte h011 sig till insamlade historiska data. Vill man gora sig
en bild av vad vetenskaplighet innebar p i 1800-talet ar det ingen
dilig id6 att jamfora Atterboms nyborjarforsok i genren med det
som Schuck och Warburg gjorde i sin litteraturhistoria mot slutet av seklet.
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P i universiteten fick filosofins historia en uppblomstring som
bottnade i viljan att forvandla det traditionella filosofiamnet som aldrig haft nigra ambitioner att vara ett empiriskt amne till en riktig vetenskap med strangt vetenskaplig metodik. Senare
avlostes detta av stravanden att ersatta filosofiamnet med psykologi och matematisk logik. Det skall vi iterkomma till.
Med ett sidant framhavande av det historiska perspektivet
var det naturligt att historievetenskapen betraktades som sjalva
centrum i humaniora. Historikerna beharskade scenen fullstandigt fram till slutet av 1800-talet och borjan av 1900-talet d i psykologin och samhallsvetenskaperna borjade upptrada med ansprik p i att vara andi mera vetenskapliga.

Historismen
Den historiska, genetiska forstielseformen ar karnan i den sii
kallade historismen. Historism i vid mening stir for betoningen
av historiska perspektiv som karakteriserar humaniora frin Herder p i slutet av 1700-talet till framvaxten av strukturalismen och
andra icke-historiska infallsvinklar p i 1900-talet. Men i loppet
av sin Iinga karriar frin mitten av 1800-talet (det var d i som
ordet borjade anvandas) till vira dagar har uttrycket piforts flera
betydelselager. Nar Friedrich Meinecke behandlade historismen
i e n stort arbete som utkom 1936, framholl han tvi saker: det
individualiserande betraktelsesattet och utvecklingsbegreppet. Det
individualiserande perspektivet innebar ett forkastande av den
klassiska traditionens satt att anvanda normer som harstammar
frin antiken. I stallet inskarptes det att alla manskliga handlingar
och verk miste forstis i sina historiskt givna sammanhang (alltS% det som Herder framholl i sin historiska grundlag). P%metodnivin utlades detta som att man i historievetenskapen aldrig fick
g i frin kant material till okanda forhillanden med hjalp av generaliseringar. Mot den aristoteliska traditionens betoning av det
allmanna stallde historisterna det individuella, men de tillfogade
att alla individuella forlopp ingir i storre utvecklingsprocesser
som det ar historikernas uppgift att tydliggora genom historiska
oversikter (nsynteser~).
P i det litteraturhistoriska omrddet ledde detta till den historisk-biografiska metoden som lange var den dominerande bide i
Humaniora som vetenskap

.

det amnet och i stor utstrackning ocksd i de andra estetiska disciplinerna. En standarduppgift for en ung litteraturforskare var act
framskaffa en oversikt over forfattaren NN:Sliv och verk med
vikt p i sammanhanget mellan det privata och det litterara, en
genre som inte har sett sina sista dagar annu. Forskaren forsoker
oka forstielsen av varje enskilt verk genom att se det inom
ramen for den helhet som forfattarens levnadslopp och samlade
produktion antas utgora. Alla sddana biografisk-litterara helheter ingdr i sin tur i storre kontexter som det ocksi ar litteraturhistorians uppgift att avticka enligt detta forskningsprogram,
till exempel genom framstallningar av nationallitteraturens historia frin forsta borjan till vdra dagar.
Frin mitten av 1800-talet har uttrvcket historism ocksd anvants som en kritisk beteckning for det slags historiefilosofi som
utgir frdn att historien har en mening och ett mil. Historism i
den betydelsen ar det samma som filosofen Karl Popper senare
dopte till hzstorzcism. Hos filosofen Hegel i borjan av 1800-talet ar
det varldsandans sjalvforverkligande som antas vara utvecklingens slutliga mil. Hos Karl Marx ar det det klasslosa egalitara
samhallet som ar slutmdlet. Den moderna historieforskningens
grundlaggare, Leopold von Ranke, avvisade Hegels historiefilosofi som alltfor s~ekulativmen menade trots detta att det finns
nigot generellt i all historia som kommer frdn Gud. Det finns
enligt Ranke idker som ar drivkraften i all historisk utveckling
och som det ar historikernas uppgift att klarlagga. Ocksd hos
Auguste Comte, upphovsmannen till den filosofiska positivismen, finns det ett liknande historistiskt inslag. Han sdg pb mansklighetens historia som en rationaliseringsprocess, en utveckling
mot alltmer fornuftiga tillstdnd med vetenskapens tidsblder som
det hogsta stadiet. Med de allt strangare krav p i vetenskaplighet
som utmarker humanioraomrddets utveckling pd 1800- och 1900talet avvisades ocksd detta som ovetenskapliga spekulationer av
senare forskargenerationer.
A

U

U

Den filosofiska positivismen
Frdn och med 1870-talet skoljer det en kraftig vbg av vetenskaplighetsivrande in over de humanistiska amnena. Den nya betoningen av vetenskaplighet forknippas ofta med den filosofiska
TORE NORDENSTAM

%

riktning som kallade sig positivism, men positivismen i humanvetenskaperna ar inte det samma som den filosofiska traditionen
med samma namn. Att ordet positivism har en sidan tvetydighet
ar inte slumpens verk. Den filosofiska positivismen har spelat en
viss roll som bakgrund och inspiration for metodutvecklingen i
humaniora p i 1800- och 1900-talet. Filosofiska bidrag har ofta
med storre eller mindre framging anvants som ammunition i de
interna metoddebatterna i de olika humanistiska amnena. S i var
det p i 1800-talet och s i var det p i 1900-talet.
L i t oss forst se vad positivismen i filosofin innebar. Darefter
skall vi g5 in p i det som ar det viktigaste for oss i det har sammanhanget, positivismen i humanvetenskaperna.
Man bor skilja mellan filosofisk positivism i tvb olika hetydelser. For det forsta stir positivism for en bestamd tradi~ioninom
den filosofiska disciplin som kallas kunskapsteori eller epistemologi. Positivism i denna mening ar det samma som empirism.
Den empiristiska eller positivistiska traditionen i kunskapsteorin
bygger p%antagandet att det finns en absolut saker plattform for
all kunskap, namligen det som ar givet i erfarenheten. Enligt
filosofer som David Hume pb 1700-talet och Ernst Mach p i
1800-talet bestir det givna av sinnesfornimmelser (fargintryck,
ljud och lukter, taktila intryck). Andra filosofer i den positivistiska traditionen har antagit att det givna ar ting och deras egenskaper och relationer. Karnan i denna sortens kunskapsteori bestir av forsok att visa att all kunskap kan rekonstrueras med .
utgingspunkt i det givna (sinnesdata eller ting). Den sidan av
positivismen spelade en stor roll i den logiska positivismen p i
1900-talet, men reduktionistiska analysprogram av detta slag har
inte haft nigon storre hetydelse for metodutvecklingen pb det
humanistiska omridet for ovrigt.
Den andra huvudbetydelsen av ordet positivism ar itskilligt
mera intressant for humanvetenskapernas utveckling. Ordetpositivism tillverkades av den franske tankaren Auguste Comte, som
anvande det som en beteckning for sin egen utvecklingsfilosofi.
Som minga andra p i 1800-talet (Karl Marx till exempel) forestallde Comte sig att mansklighetens utveckling kan indelas i
separata stadier som nodvandigtvis kommer i en viss ordning.
Han opererade med tre huvudepoker: ett primitivt religiost stadium, en metafysisk mellanstation och till sist det positiva stadiHumaniora som vetenskap
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et som kannetecknas av vetenskaplighet. Enligt Comte var manskligheten p i hans egen tid p i vag ut ur religionernas och de
metafysiska spekulationernas epok. Det positiva, rationella stadiet hade redan borjat. Som andra p i 1800-talet hade Comte en
enorm tillit till vetenskapens valsignelser. Vetenskap och fornuft
var tvi olika namn p i samma sak. En mera rationell varld kunde
darfor bara skapas med vetenskapens hjalp. De mest avancerade
vetenskaperna - matematiken, fysiken och biologin, enligt Comte
- hade redan nitt det ~ositiva
stadiet och kunde darfor tiana som
monster for de mindre utvecklade delarna av vetenskapens varld,
inte minst for humanvetenskaperna. Han foreslog att det horde
vara mojligt att utveckla ett nytt slags samhallsvetenskap med
fvsiken som model1 - en social ,fvsik.
, , som han kallade det. Senare
foreslog han ett annat namn p i den kommande vetenskapen om
samhallet : sociologi.
Filosofen John Stuart Mill var en beslaktad sjal i England p i
samma tid. Mill betraktade de ex~erimentellanaturvetenska~erna som ett monster for all vetenskap, inklusive humaniora. T h e
moral sciences var det uttryck han anvande for det som numera
brukar kallas humanvetenskaperna. Moralvetenskaperna sig han
som ett underutvecklat omride. Deras ~efterblivnatillstind kan
bara forbattras genom att man underkastar dem fysikens metoder, utvidgade och generaliserade p i lampligt viscr, heter det i
hans vetenskapsteoretiska huvudarbete A System ofLogic (1843).
Bakgrunden for Mills och Comtes framhavande av naturvetenskaperna var den raska utvecklingen p i omridet p i 1800talet. De betonade sirskilt fysik, biologi och matematik som
goda exempel, men den mest slagkraftiga modellen var egentligen kemin som genomgick en dramatisk utveckling under den
forsta delen av seklet. Foregingsmannen var Justus Liebig som i
mycket ung ilder kallades till en professur vid universitetet i
Giessen i Tyskland. Experimentell n a t u ~ e t e n s k a ptillhorde inte
universitetens traditionella uppgifter. Det var en fritidssyssla for
intresserade amatorer snarare an for larda professorer och docenter. Liebigs kemiska forskningslaboratorium, som inrattades i
mitten p i 1820-talet, blev ett monster inte bara for andra kemiinstitutioner. Giessenmodellens kombination av solid teori (det
periodiska systemet) och systematisk experimentell verksamhet
blev ett ideal for alla moderna forskningsbaserade vetenskaper.
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Den nya kemin visade sig dessutom vara mycket matnyttig. Den
kemiska industrins framvaxt torde ha bidragit kraftigt till naturvetenskapernas hoga status p%1800- och 1900-talet. De humanistiska forskarna ville naturligtvis inte vara samre och gjorde
vad de kunde for att leva upp till de nya idealen. De humanistiska institutionerna kallade ibland sina lasesalar for nlaboratoriercc, en inte oaven analogi om man tanker efter en stund. Och
nar teaterhistoria blev ett eget amne vid universitetet i Berlin i
borjan p i 1900-talet, framholl den forste professorn - Max Hermann - att ocksei hans amne behovde ett laboratorium i form av
en experimentscen dar man kunde utprova olika hypoteser om
hur till exempel grekisk teater hade framforts p i sin tid.

Positivismen i humanvetenskaperna

L

Filosofer som Comte och Mill spelade en inte obetydlig roll for
den vetenskapsteoretiska reflektionen p i 1800-talet. Det galler
inte minst for de humanvetenskapliga forskarna som provocerades av tesen om humaniorans omogenhet. Positivismen i humanvetenskaperna var emellertid en hillning snarare an en valutvecklad filosofi. Det var en hallning med flera kannetecken: en
stor beundran for naturvetenskaperna, avvisning av historiefilosofiska scheman och annan ~spekulationcc,en stark betoning av
kravet om vetenskaplig objektivitet, och - viktigast av allt - en
kraftig prioritering av insamling och kritisk bearbetning av historiska data p i bekostnad av andra inslag i forskningen. Tyngdpunkten i den humanistiska forskningen p i positivismens tid lbg
avgjort pH den kritiska analysen av historiska data. Det som analyserna skulle fora fram till, namligen synteser i betydelsen oversiktliga framstallningar kom ofta - men inte alltid - i bakgrunden. (Analys och syntes i denna bemarkelse harstammar frin ett
tongivande arbete om historisk metodik frin slutet av 1800talet.) Med en sidan betoning av insamlingsarbete och dataanalys ar det ganska traffande att karakterisera den nya hbllningen p i humanioraomridet som faktapositivism. Beteckningen ar
relativt ny. Den anvandes forsta gingen av en dansk historiker p i
1970-talet, d i positivismens hundrairiga dominans i humanvetenskaperna nalkades sitt slut. Den faktapositivistiska halningen kunde latt forenas med historismens prioritering av historisk
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forstielse. Historistiskpositivirm var den karakteristiska hillningen p i humanioraomridet frin slutet av 1800-talet till 1970-talet
eller andi langre p i sina hill.
Ett genomgiende drag i anstrangningarna for att gora de
humanistiska disciplinerna mera vetenskapliga var att hanvisa
De extill andra omriden som betraktades som mera >>mogna<<.
perimentella vetenskaperna som fick inpass p i universiteten p5
1800-talet - kemi, fysik, varseblivningspsykologi - framholls ofta
som goda modeller for humanvetenskaperna. Omkring 1900 var
det sarskilt psykologi som betraktades som en lovande utgangspunkt for hogre vetenskaplighet inom humaniora. I en voluminos norsk doktorsavhandling frin 1910-talet havdade forfattaren
(H. H. Aall, senare professor vid universitetet i Kristiania) att
vetenskapen aldrig fir overskrida >>forskningenom sinneslagarnacc. >Ty d i upphor den att vara vetenskap och blir tom spekulation, fantasteri, metafysik.cc N i r detta skrevs, hade emellertid
kritiken mot psykologismen i humanvetenskaperna redan pigitt
en god stund ute i Europa, och positivisterna riktade i stallet
blicken mot den matematiska logiken som befann sig i rask utveckling. (Whiteheads och Russells monumentalaPrincipia mathematic~publicerades under 1900-talets forsta ir.) Inom filosofin
forde detta till en rorelse som kallade sig sjalv logisk positivism
eller logisk empirism. Med ordet logisk signalerade man sin stora
tillit till den nya matematiska logikens fruktbarhet for framjandet av vetenskaplighet i de olika disciplinerna, och med orden
positivism och empirim fick man fram kontinuiteten med Hume,
Mill, Comte och Mach. Matematisk precision och experimentella metoder blev betraktade som kriterier p i vetenskaplighet p i
alla omriden. inklusive humaniora.

Specialisering och professionalisering
Insamlingsarbete, katalogisering och utgivning av stora dokumentsamlingar var hogt prioriterade uppgifter i humanvetenskaperna p i 1800-talet. Ett monster var det stora historiska projektet Monumenta GermaniaeHistorica, som sattes i ging i Tyskland
1819 och fick offentligt stod frin och med 1830-talet. Specialiserade foreningar for humanistisk forskning upprattades p%
lopande band. Det tyska Bachsallskapet stiftades 1850 med milet
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att publicera kompositoren Johann Sebastian Bachs samlade verk
fore sekelskiftet, vilket man ocksi gjorde. Tonsattare som Palestrina, Purcell, Handel, Corelli, Mozart och Chopin fick likasi
sina arheten katalogiserade och utgivna i musikvetenskapens
etableringsfas p i 1800-talet. Kritiska utgivor ar typiska produkter av 1800-talets humanistiska forskningsbemodanden.
Arbetet med stora datamangder ledde till specialisering. Den
traditionella humanistgestalten, den larde polyhistorn (nallvetaren<<),avlostes av specialister p i mer eller mindre snavt avgransade delomrlden - konstens historia i Pommern, medeltidskonst
frin Westfalen, italiensk barocklyrik, Goethes liv och verk, rysk
utrikespolitik p i Katarina den Storas tid och s i vidare. Differentieringsprocessen skot fart mot slutet av 1800-talet och fortsatte
genom hela 1900-talet.
Specialiseringen var ocksi en pidrivande kraft i professionaliseringen av humaniora. Den traditionella uppgiften for en universitetsprofessor var att formedla lardom. I sin nya roll skulle
larostolsinnehavarna forst och framst vara forskare och handledare for blivande forskare. Den stora forebilden var det historiska seminariet vid Berlinuniversitetet (jamfor I historiens bus).
Den skolade forskaren fungerade som en mastare som formedlade sitt kunnande till Iarlingarna, de unga forskarspirorna, i den
verkstad som seminariet utgjorde. Jamforelsen med hantverkarutbildningen ar inte ny. S i kunde man se det ocksi p i 1800-talet.
Till Sverige kom seminariemodellen p i 1860-talet, och mot slutet av 1800-talet var seminarieformen inford i de Aesta amnen.
Det lagre seminariet (proseminariet) var for ett- och tvibetygare, som det hette i min ungdom. Det hogre seminariet var for trebetygare och licentiander. P%doktorandnivin fanns det emellertid inte nigra inslag av organiserad undervisning i Sverige forran
mot slutet p i 1900-talet. Nar man val kommit s i Iingt som till
arbetet med sin doktorsavhandling, skulle man visa att man kunde forska p i egen hand.
De Iarda och mingkunniga professorerna ersattes efter hand
av specialiserade humanistiska yrkesforskare. Den utvecklingen
fortsatte sedan genom hela 1900-talet, av och till ackompanjerad
av kritik mot en alltfor lingt gingen specialisering och professionalisering p i de humanistiska karnomrldena.
Till professionaliseringen av humanioraomridet hor ocksi
Humaniora som vetenskap
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framvaxten av de institutioner som vi i dag betraktar som sjalvklara inslag i vetenskapens varld: arkiv och museer, facktidskrifter, specialiserade foreningar for olika delomriden, symposier och
kongresser p i regional, nationell och internationell nivi. Det
tyska historieforskningsorganet Historische Zeitschrift borjade sin
verksamhet 1859, The American Historical Review grundlades
1895, for att namna ett par exempel fr%nhistorievetenskapens
omride.

Diakrona och synkrona studier
Humaniora som vetenskap ar en artonhundratalsprodukt. Utvecklingen p i 1900-talet kan sammanfattas med orden expansion och konsolidering. Okad specialisering, professionalisering
och institutionalisering ar kannetecknande ocksi for det nyss
avslutade seklet. Det mest typiska inslaget i humanvetenskaperna p i 1800-talet, historismen, har emellertid utsatts for kraftig
kritik frin slutet av 1800-talet. Den tyska metoddebatten om
samhallsvetenskapen p i 1880-talet ar ett tidigt exempel (vi iterkommer till det). Det utarbetades alternativ till de historiska perspektiven bide i de nya samhallsvetenskaperna som vaxte fram
mot slutet av 1800-talet och i sprikvetenskaperna. En nyckelperson i detta sammanhang i r Ferdinand de Saussure, upphovsmannen till den strukturalistiska traditionen i lingvistiken. Han
var professor vid universitetet i Geneve frin 1891 till 1913, verksam som sprikhistoriker med den indoeuropeiska sprikfamiljen
som arbetsf'alt. Under hans egen livstid vilade hans berommelse
p i en skarpsinnig analys av vokalsystemet i sanskrit, efter hans
dod ar det hans postumt utgivna forelasningar i allman sprikvetenskap som gjort honom till en av 1900-talets mest inflytelserika humanistiska forskare.
Saussure pekade p i att all forstaelse av sprikliga forandringar
forutsatter forstielse av sprikliga tillstind p i olika tidpunkter.
Inom varje tidsrymd finns det sprikliga strukturer som bara kan
upptackas och analyseras med icke-historiska metoder. Analyser
av sprikliga tillstind vid en given tid kallade Saussure synkronisk
sprZkvetenskap eller synkronism. Det historiska sprikstudiet kallade han diakronisksprikvetenskap eller diakronism. (Uttrycken bygger p i de grekiska orden syn, dia och khronos som betyder sam-
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man, genom och tid.) Saussures budskap var att den diakrona
sprikfiirstielsen fiirutsitter synkron fiirstielse. Den etablerade
historiskt inriktade sprikvetenskapen miste diirfiir kompletteras
med en ny sorts linpistik son1 han sjiilv skisserade i de postumt
publicerade fiirelasningarna.
Ett vardagsexen~pelkan antyda vad det handlar om. Fiir att
forsti ord som fir p i svenska eller father p i engelska behiiver
man inte nigra sprikhistoriska kunskaper, men man miste behiirska de system av kontraster som gor det miijligt att orden har
den betydelse som de faktiskt har. Far och var ar t v i olika ord p i
svenska p i grund av act kontrasten mellan foch v ar sprikligt signifikant i det spriket. Skillnaden mellan tungspets-r och tungrots-r iir minst lika Iatt att uppfatta men har ingen systematisk
betydelse i det svenska spriket. F och v iir betydelseskiljande p i
svenska, de tvi olika r-ljuden ar det inte. De minsta betydelseskiljande sprikliga enheterna iir det som kallasfonem. De olika ren p i svenska i r samma fonem, f och v iir olika fonem.
Sprikhistoriska studier kan alltsi hara vara en del av lingvistiken. Den andra delen miste besti av analyser av sprikliga
strukturer p i sprikets olika nivier (fonem, ord, syntax, mening).
Fo'onologi, morfologi, syntax och semantik blev viktiga sprikvetenskapliga forskningsomriden p i iyoo-talet, s i sminingom ocksi
kompletterat med pragmatik i betydelsen studier av sprikhandlingar. Speciellt det systematiska studiet av olika spriks fonemsystem gjorde snabba framsteg i den fiirsta h3lften av 1900-talet
och betraktades giirna som en modell for resten av det humanistiska forskningsomridet.
Strukturalistiska analysmetoder anvindes p i ett par andra
humanistiska forskningsomriden i mellankrigstiden, namligen
litteratur (Roman Jakobson) och kulturantropologi (Claude
LCvi-Strauss). Genombrottet fiir strukturalismen kom emellertid
inte fiirriin p i 1y6o-talet i samband med den massiva kritiken
mot faktapositivismen som iir utmiirkande for humaniora p i 60och 70-talet.
D;irmed har vi kommit fram till virt sista tema - den linga och
mingfacetterade debatten om humanioras egenart och metod.

Humaniora m vetenskap

Humanvetenskap och naturvetenskap
Vetenskapernas utveckling frin borjan av 1800-talet kan sammanfattas i fyra punkter:
Systematisering av sanna utsagor avloses av forskning p i
empiriska datamangder p i praktiskt taget alla omriden
utom matematik.
- Kravet p i nodvandig sanning ersatts av krav p i empirisk
provbarhet, iterigen med undantag av matematik.
- Vetenskapens omride utvidgas frin det evigt oforanderliga
till att omfatta alla aspekter p i natur och kultur.
- Forstielsen av olikheterna mellan human- och naturvetenskaperna okar efter hand.
-

Mot den bakgrunden ar det knappast overraskande att finna att
debatten om humanioras natur har bestitt bide av kritisk reflektion omkring de humanistiska disciplinernas forskningsmetoder,
inklusive diskussioner om mojligheterna att oka provbarheten p i
humanioraomridet, och av iamforelser mellan de nva humanvetenskaperna och naturvetLnskaperna. ~ s y k o l o ~ i noch
s ' samhallsvetenskapernas snabba utveckling frin slutet av 1800-talet
till vira dagar har ocksi satt sin pragel p i debatterna om de
humanistiska amnenas metod och sarart. Vi skall inskranka oss
till att berora nigra inslag i den generella debatten om humaniora. Metoddiskussionerna i de olika humanistiska disciplinerna ar
inte temat har och nu.
I diskussionerna om humanioras vetenskaplighet eller brist p i
sidan kan man urskilja tvi riktningar som stir i skarp kontrast
till varandra. P i den ena sidan har vi den positivistiska traditionen med dess glorifiering av naturlagar, experiment och kvantitativa metoder. P i den andra sidan finns en ling rad forslag dar
den gemensamma namnaren ar att humaniora befattar sig med
andra aspekter p i verkhgheten an vad fysiken och liknande vetenskaper gor, vilket ar grunden till att vetenskapsideal hamtade
frin naturvetenskapen inte kan overforas till vetenskaperna om
manniskan och kulturen. Humaniora arfdrst2ende vetenskaper till
skillnad frin defirklarande naturvetenskaperna.
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Forsdende och forklarande vetenskaper
En tidig version av den distinktionen finns hos den tyske historikern Johann Gustav Droysen p i 1850-talet. Det finns tre vetenskapliga metoder, heter det hos honom: den (filosofiska eller teologiska) spekulativa, den matematisk%ysikaliska, den historiska. Fortsattningen lyder si: >Deras vasen ar att inse, att forklara, att for~ti.<<
Forstielse uppfattade Droysen som slutsatser frin nigot yttre
(till exempel ett historiskt material) till ett inre sjalstillstind.
Historievetenskapen befattar sig inte med sjallosa atomer utan
med det som han kallade viljcakter. Humanioras sarpragel beror
alltsi p i att man dar behandlar omriden som kraver andra metoder an de som anvands i naturvetenskaperna.
Droysens forslag vidareutvecklades i det forsta stora bidraget
till humanioraomridets vetenskapsfilosofi, Wilhelm Diltheys
Einleitung in die Geisteswissenschaften (Introduktion till humanvetenskaperna), som publicerades 1883. Med ditidens positivistiska klimat ar det begripligt a n Dilthey slopade kategorin spekulativ vetenskap. Ocksi teologi ar en forstiende vetenskap enligt
Dilthey. Droysens >viljeakter<<byttes ut mot det mera generella
begreppet upplevelser. Ordet Erlebnis, upplevelse, ar faktiskt ett av
Diltheys bidrag till vir kultur. (Det nya ordet finns inte med i
Hermann Pauls standardverk Deutsches Worterbuch frin 1897.)
Den historisk-sociala verkligheten ar enligt Diltheys analysforslag uppbyggd av strukturer som kan reduceras till ett grundlaggande schema:
personen A:s upplevelser -, uttryck for A:s upplevelser
personen B:s forstielse av uttrycken

.

-,

A kan exempelvis vara forfattaren Johann Wolfgang von Goethe
som gav uttryck for sina upplevelser en afton efter en vandring i
naturen i en liten dikt med titeln WanderersNachtlied (En vandrares nattsing). B kan till exempel vara jag som satter mig ned
och laser den dikten. Under forutsattning att lasaren har de
erforderliga tyskkunskaperna och s i vidare uppstir det d i enligt
Dilthey upplevelser hos mig som liknar dem som Goethe en g5ng
hade. Genom dikten kan vi iteruppleva diktarens upplevelser
den kvallen i skogen.
Humaniora som veter~skap
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Eller vi kan lit; Bismarck, den tyske ,,jirnkanslern<<,inta den
forsta platsen i modellen. S i placerar vi nigon av hans handlingar p i den andra platsen. Nar vi som historiker eller intresserade
lekman forsoker forsti handlingen i friga, handlar det ocksi om
ett slags iterupplevelse, enligt Dilthey.
Men Dilthey tog avstind frin forestallningen att vagen till
forstielse heter inlevelse eller empati. 1800-talets inlevelsehermeneutik ersatts hos Dilthey av rekonstmerandefirst2else. Han
betonade att detta o c k d galler vir sjalvforstielse. Om vi verkligen vill forsoka forsti oss sjalva, miste vi foreta en historisk
rekonstruktion som bygger p i alla tillgangliga dokument och
andra lamningar frin v%rtforgingna liv. Ocksl v L egen personliga historia miste behandlas kallkritiskt.
Upplevelser ar nigot som individer har, men alla upplevelser
piverkas av overindividuella faktorer som existerande traditioner, tidens kulturklimat, den nationella kulturens egenart och
dylikt. Dartill inspirerad av Hegel, en av hans foregingare p i
larostolen i filosofi vid universitetet i Berlin, anvande Dilthey
ordet anda (Geist) for sidana overindividuella fenomen (tidsandan, nationalandan, den romerska andan etc.). Det ar forklaringen till att han inforde termen die Geisteswissenschaften som en
beteckning for humaniora i vid mening. Den grundlaggande
uppgiften for de humanistiska vetenskaperna ar namligen enligt
Dilthey att klargora andliga utvecklingsforlopp i denna mycket
Litterara, musikaliska och andra
speciella betydelse av ~andlig<<.
konstnarliga verk uppfattade som uttryck for tids- och nationalandan borde s t i i centrum for forskarnas uppmarksamhet i de
estetiska disciplinerna, o m detta hUler streck.

Nomotetiska och idiografiska vetenskaper
Kants efterfoljare for hundra i r sedan, nykantiantianerna, hade en
annan utgingspunkt for sina analyser av humanioras egenart.
Nyckelbegreppen hos filosofer som Wilhelm Windelband och
Heinrich Rickert var fakta och varden. Skillnaderna mellan
humanvetenskaperna och naturvetenskaperna bottnar enligt
deras analys i att de tvi vetenskapstyperna befattar sig med olika
aspekter p i verkligheten, faktasfaren respektive vardesfaren. P i
grund av vardesfarens egenart miste humanvetenskaperna an-
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vanda andra metoder an naturvetenskaperna. Som Dilthey och
hans efterfoljare (nyhegelianerna), hade nykantianerna en dualistisk syn p i vetenskapens varld.
Windelband lanserade i ett tal 1894 t v i nya uttryck for skillnaden mellan natur- och humanvetenskap som fortfarande ofta
anvands, namligen orden nomotetiska och idiografika vetenskaper. Orden ar tillverkade av grekiska delar: idios som betyder
saregen, grafein som betyder beskriva, och nomothetein som ar att
utfarda lagar. Vad det handlar om framgir av foljande citat:
Erfarenhetsvetenskaperna soker i kunskapen om verkligheten antingen det allmanna i naturlagens form eller det enstaka i dess historiskt bestamda utformning. NPgra av dem betraktar den oforanderliga formen, iiter andra de verkliga begivenheternas unika innehiill.
De forstnamnda ar lagvetenskaper,de sistnamnda ar handelsevetenskaper. De forra 1ar det som alltid ar, de senare det som en giing var.
Det vetenskapliga tankesattet ar - om ett par nya konstuttryck till%
tes - nomotetiskt i det ena fallet och idiografiskt i det andra fallet.
Om vi onskar h811a oss till de traditionella unrycken, kan vi har ocksa
tala om naturvetenskapliga och historiska discipliner .

..

Att karakterisera hela humanioraomridet som idiografiskt och
historiskt stammer dock inte med terrangen. Humanvetenskaperna mot slutet av 1800-talet, d i Windelband skrev om de
t v i vetenskapstyperna, var i stort sett historiska och idiografiska,
men det fanns ocksi andra tendenser. Den jung-grammatiska
skolan p i det sprikvetenskapliga omridet (Hermann Paul ar det
mest kanda namnet) var synnerligen angelagen o m am finna
lagar p i det sprikliga omridet; varseblivningspsykologins renomm6 berodde inte minst p i ambitionen att avtacka psykiska lagar;
och de nya samhallsvetenskaperna som vaxte fram mot slutet av
1800-talet betraktade sig garna som mera vetenskapliga an de
traditionella historiska disciplinerna p i grund av sin betoning av
modeller, teorier och lagar. Till dem som den gingen kritiserade
det historiska perspektivets dominans horde nationalekonomen
Car1 Menger som pladerade for en mera teoretisk orientering i
det som han kallade socialvetenskaperna an det som var vanligt
p i 1800-talet. P i 1900-talet utvecklades det systematiska strukturella analysmetoder p i humanioraomridet som gor det and5
Humaniora sorn vetenskap
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mindre traffande att karakterisera hela faltet som idiografiskt.
Humanioraomridet ar bide idiografiskt och nomotetiskt.

Enhetsvetenskap eller
vetenskapsteoretisk dualism?

.

P i 1900-talet har debatten mellan positivistiskt orienterade forskare och vetenskapsteoretiska dualister fortsatt. I den logiska
positivismens program var enhetsvetenskapstesen en hornsten.
Tesen var att det bara finns en sorts vetenskap som i sin bast
utvecklade form representeras av fysik och kemi och liknande
vetenskaper som forenar teoretiska konstruktioner med systematiska experiment. En central del av enhetsvetenskapstesen var
antagandet att alla fullvardiga vetenskapliga forklaringar miste
hanvisa till allmanna lagar och a n alla vetenskaper anvander samma grundlaggande metod, den hypotetisk-deduktiva metoden.
(Jamfor S.46-47.) I det perspektivet framstir humaniora som e n
underutvecklat omride, mojligen med undantag av de kvantitativt orienterade delarna av samhallsvetenskaperna (till exempel
den sortens sociologi som bygger p i survey-undersokningar och
statistik). Det som kallas for forklaringar i de historiska disciplinerna ar p i sin hojd >>forklaringsskissercc,havdade en av de
ledande logiska positivisterna i en artikel frin 1940-talet som
blivit en liten klassiker (Car1 G. Hempel, >>TheFunction of
General Laws in Historycc). Historieforskningens metodik
miste utvecklas kraftigt for att historia skall kunna rlknas som
en riktig vetenskap. Och inte sig det battre ut i de andra humanistiska karnamnena nar man anlade det logisk-positivistiska
perspektivet p i vetenskapernas varld.
Till de mest kanda vetenskapsteoretiska dualisterna p i 1900talet hor de tyska filosoferna Ernst Cassirer och Hans-Georg
Gadamer. Skillnaderna mellan human- och natuwetenskap bottnar enligt Cassirer i att det handlar om tvi olika verklighetsomriden, natur och kultur. Den avgorande olikheten ar att den
kulturella sfaren ar genomsyrad av symboler i vid mening, med
vilket Cassirer avsig bide sprikliga uttryck och alla andra meningsbarande foreteelser. Kultu~etenskaperna- det var Cassirers
namn p i humaniora - ar alltsi forstiende discipliner till slullnad
frin naturvetenskaperna som inte befattar sig med meningsTORE NORDENSTAM

baraAde material av det slaget som ar humanioras objekt.
Diltheys rekonstruktiva hermeneutik vidareutvecklades p i
1900-talet av em antal efterfoljare, sarskilt i det tysksprikiga omridet. Den mest slagkraftige av dem var Hans-Georg Gadamer.
Hans viktigaste bidrag till debatten om humaniora ar ett stort
arbete om den historiska och estetiska erfarenhetens natur Wahrheit undMethode (Sanning och metod). Den forsta upplagan
utkom 1960. Gadamer bygger lika mycket p i Martin Heideggers
filosofi som p i Dilthey. Forstielse ar inte bara en humanvetenskaplig metod. Det ar ett grundlaggande inslag i manniskans tillvaro, ett existentiale som Heidegger kallade det. Det ar bakgrunden for Gadamers kritik av den metodcentrerade traditionen i
hermeneutiken. Frin Dilthey hamtade han metaforen horisontsammansmaltning som en beteckning for den dubbelhet som nodvandigtvis utmarker all historisk forstielse. Den humanistiska
forskaren befinner sig inom sin egen horisont med sina erfarenheter och projekt. Objektet for hennes eller hans undersokningar ar andra manniskor med andra erfarenheter och projekt. Man
kan inte krypa ut ur sin egen horisont. Iden om forskningens
neutralitet kan darfor i en viss mening aldrig forverkligas fullt ut
i de hermeneutiska vetenskaperna. Humanistisk forskning fargas
nodvandigtvis av forskarens egna erfarenheter pH ett annat satt
an i naturvetenskanerna.
Det har ocksi utvecklats alternativ till den ~ositivistiskatesen
att alla vetenskapliga forklaringar i r av samma slag. Den finlandske filosofen Georg Henrik von Wright foreslog i borjan p i
1970-talet att humaniora kannetecknas av en annan grundlaggande forklaringsmodell an naturvetenskaperna, namligen avsiktsforklaringar. Hanvisningar till aktorernas avsikter spelar en
vasentlig roll i humaniora. Vill man forklara en historisk figurs
handlingar och verk ar det viktigt att finna fram till vederborandes avsikter. Och s i iir det ju ocksi i vart dagliga liv. Ser jag en
bekant gora nigot helt ovantat, s i forsoker jag garna finna en
forklaring. Vad ar det nu hon ar ute efter? Jag forsoker inte avgora vilka empiriska lagar som hennes agerande faller in under. Jag
efterlyser avsikten med hennes agerande.
Hanvisningar till aktorernas avsikter spelar en fundamental
roll p i humanioraomridet. Och sidana forklaringar kan inte
reduceras till det slags forklaringar som ar utmarkande for naturHumaniora som vetenskap
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vrtenskaperna (deduktivt-nomologiska forklaringar) av det skalet att det inte ingdr empiriska lagar i avsiktsforklaringar.
Tesen att alla vetenskaper i grund och botten anvander sig av
samma grundlaggande metod, den hypotetiskt-deduktiva metoden, har likasd utsatts for kritik. I stravandena efter att visa att s i
olika vetenskaper som till exempel litteraturhistoria, jamforande
religionsvetenskap och fysik har en minsta gemensam namnare
ar det latt hant att namnaren blir alltfor liten. ,Det ligger nara
till hands att friga om inte iden om den hypotetisk-deduktiva
metoden mister sin poang nar den blir sd urvattnad att metoden
- nastan - passar pd vad som helstcc, som en kritiker har formulerat det.
Mot bakgrund av den differentiering som har foljt med
moderniseringen av humanioraomrddet ter sig de enkla kontraster som man garna opererade med i tankandet omkring humaniora pd 1900-talet som overforenklingar. De olika varianterna av
dualististisk vetenskapsteori bygger p i insikter som man ocksd i
fortsattningen bor ha med sig i bagaget, men det finns onekligen
ocksi rum for mera nyanserade bilder pd grundlag av detaljstudier av monsterutvecklingen i de olika humanistiska disciplinerna.
--

Positivismkritik och krisdebatt
Under 1900-talets lopp utsattes faktapositivismen for kraftig beskjutning. Kritiken nddde sin kulmen under ungdomsupprorets
tid i slutet av 60-talet och borjan av 70-talet (68-generationens
blomstringstid). Som ett exempel kan vi namna kritiken av teori10s datainsamling i litteraturvetenskapen med Kurt Aspelin i
Sverige och Johan Fjord Jensen i Danmark. Strukturalism, semiologi (i betydelsen vetenskapen om tecken i vid mening) och
marxism var den gingen i mingas ogon en lovande kombination. S i var det ocksd for Kurt Aspelin. Han forenade ett klart
vansterorienterat politiskt engagemang med kraftiga insatser for
att oka kunskaperna om sidant som tieckisk strukturalism, rysk
formalism ochiransk semiologi, som i stort sett hade varit teira
incognita i den svenska akademiska varlden fram till dess.
Men ocksi i de nya traditionerna kunde man finna tydliga
inslag av positivism, exempelvis i form av fokusering p i att finna
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empiriska lagar p i vetenskapens alla omriden. Titlarna p i tvi
artiklar frin den tiden sager ganska mycket oin vilket vetenskapsideal som lig i bakgrunden: ~ M o et n vetenskap om poesins
konstcc av den ledande ryske strukturalisten Roman Jakobson
och >>I retning av en nomotetisk litteraturvitenskapc( av den
norske litteraturforskaren Jostein Bartnes.
Ett uttryck som ofta har figurerat i debatterna om humaniora
p i 1900-talet ar krisen i humaniora. Kriserna har varit av olika
slag med olika bakgrund. Ibland har det handlat om historismens och positivismens dominans. Andra ginger har problemet
varit humanisternas minskade inflytande i kulturlivet, vilket
bland annat har sin bakgrund i den okande specialiseringen och
professionaliseringen p i humanioraomridet. Konkurrensen med
samhallsvetenskap och psykologi har ocksi givit upphov till kriser. Sist men inte minst har humaniora ibland blivit utsatta for
drastiska nedskarningar. Humanistisk forskning brukar vara
foga kostnadskravande i jamforelse med discipliner som kraver
dyrbar utrustning for att utfora tekniskt avancerade experiment.
Nedskarningar i redan frin borjan magra budgetar leder naturligtvis till protester frin humanistiskt hill, inte minst nar bakgrunden ar de ekonomiska makthavarnas bristande forstielse for
att humanistisk forskning faktiskt ofta ar mycket nyttig.

Humaniora sorn vetenskap

Litteraturhanvisningar
Om humanvetenskaperna i tyskland p i 1800-talet och 1900-talet:

-

H. Schnadelbach, Philosophy in G e n a n y I B J I - I ~ ~ Cambridge
?,
1984. (Det
tyska originalet heter Philosophie in Deutschland 1831-1933, FrankfurtIMain,
1983.)

- S-E. Liedman, )>Humanvetenskapernaa,i Motsatsernas spel. Friedrich Engels'

filosoji och 1800-taletsvetenskap,Lund 1977.

-E. Rothacker, Einleitung in die Geisteswisssenschafren(1930), ny upplaga Darmstadt 1968.
- E . Cassirers bok om kulturvetenskapernas logik frin 1942 tillhor ocksi det
lasvarda p i detta omride: Zur Logik der Kultunuissenschaften. Finns i senare
upplagor och i oversattning till engelska och andra sprik.Boken kan garna
lasas tillsammans med ett annat arbete av Cassirer: A n Essay on Man. An
Introduction to a Philosophy ofHuman Culture, New Haven & London 1944
och senare utgivor.
Friedrich Meinickes arbete om historismen heter DieEntstehungderHistorismw,
Miinchen 1936.
Karl Popper om historicism: Thepoverty ofHistoricim, London 1957.
Om positivismen i humanvetenskaperna: Rothackers ovan namnda bok ar en
mycket god kalla.
Windelbandcitatet i avsnittet ~Vomotetiskaoch idiografska vetenskaper ar frin
Geschichte und "Vatunuissenschafi, Strasbourg 1894, omtryckt i Praludien,
Tubingen 1907.
Hempels artikel >The Function of General Laws in Historya publicerades i
TheJournal ofPhilosophy 1942. Den finns ocksi i P. Gardiner, red, Theoriesof
History, New York 1959 och senare upplagor. Jamfor Hempels bok Philosophy oflVatural Science, Englewood Cliffs, N.J, 1966, som ocksi finns p i
svenska med den tendcntiosa titeln Vetenskapsteori.

G . H. von Wrlght om avsiktsforklaringar (teleologiska forklaringar): Explanation and Understanding, Ithaca, N.Y, 1971.
Om forstielse och forklarlng i humanlora:
- K-0. Apel, Die ErklarenNe~stehen-Kontroversein transzendentalpragmatkcher

Sicht, Frankfurt am Main 1979. Finns ocksi p i engelska.

- T. Nordenstam,

nForklaring och forstielse i humanvetenskapernaa, i Fr2n
konst tillvetenskap, andra upplagan, Stockholm 1994, S 169-186. En nyare
version av den artikeln finns p i tyska med titeln ,Verstehen und Erklaren
in den Humanwissenschaftenn i tidskriften SynthesisPhilosophica,Vol. 13,
1998, S. 499-5".
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Om debatterna om humaniora: Se sarskilt Humaniorapl undantag?
HumanisriskaforskningstraditioneriSz~erige,
red. T. Forsser, Stockholm 1978.
Med hidrag av bland andra Ingela Josefson och Sven-Eric Lledman.
Roman Jakobsons artikel Mot en vetenrkap ompoesinskonst: rVers une science de
I'art pot-tiquea, i T. Todorov, red, Thdorie de la 1ittLrature. Textes desformalistes msse, 1965.
J. Bsrtnes, ,I retning av en nomotetisk litteraturvitenskap<<,i T. Winther &
0.1. Langholm, red, Estetik. Fra Platon til vdre dager, Oslo 1977.
Om humanioras matnyttighet star det en del i en rapport om den humanistiska forskningen vid Goteborgs unlversitet: Den humanistiska cirkelns kvadrarur, red. Sverker Sorlin, Goteborg 2002.

Humaniora som vetenskap

h

-1

Taylor och arbetsvetenskapen

Den amerikanske ingenjoren Frederick Winslow Taylors eftermale ar en blandad historia. hlannen levde frin 1856 till 1915.
Efter hans dod har bedomningarna varierat frin lovprisningar av
en al. arbetslivets stora nydanare till nymarxistisk kritik av tavlorismen som ett av de mest graverande exemplen p i kapitalismens
standigt pigiende forsok att utnyttja arbetarklassen for sina syften. Ett gott exempel p i det sistnamnda synsattet finner man i en
bok som piverkade diskussionen om arbetslivet i Sverige p i 70och So-talet, namligen Harry Braverman, Arbete och monopolkapital. Arbetets degradering i det tjugonde 2rhundradet (svensk oversattning 1977) S i har kan det lita nar Braverman utlagger Taylors
budskap: nliksom en ryttare begagnar tyglar, betsel, sporrar,
ridspo och d i och d i en morot for att pitvinga djuret sin vilja, s i
soker kapitalisten efter medel att uppni en enda sak: kontrol1.a
Formuleringen finns med i Bengt hlolanders bok Arbetets kunskapsteori (Dialoger, Stockholm 1997). hlolander foljer Braverman i sin framstallning av Taylor och taylorismen, men det ar
inte makt och kontroll som stir i centrum hos hlolander. I Arbetets kunskapsteori ar det synen p i praktisk kunskap som stir i forgrunden. I Bengt hlolanders regi tilldelas Taylor rollen som
effektfull kontrast till de nu pigiende forsoken att fornya arbetslivet genom amed-reflektionu och ~ m e d - a r b e t e a som
,
han valjer att formulera det.
Den polemiska tonen till trots s i finner man en utmarkt sammanfattning av nigra av grundidkerna i Taylors The Principles of
Scientific Management (1911) och Shop Management (1903) hos
Braverman och hlolander. Taylors forestallningar om scientific
management bygger kort sagt p i tre principer: (1) det ar arbetsTaylor och arbetwetenrkapen
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ledningens uppgift att jamfora, systematisera och analysera arbetarnas erfarenheter och att faststalla normer for det dagliga
arbetet p i denna grund; ( 2 ) allt tankearbete som ar forenat med
arbetsuppgifternas utforande bor i gorligaste mrin flyttas frin
verkstaden till en central planeringsavdelning; ( 3 ) man miste se
till att de tvri forsta principerna blir konsekvent genomforda.
Molander ser detta som ett utslag av den vasterlandska kunskapstraditionens overbetoning av teoretisk kunskap och motsvarande
nedtoning av det som ar den praktiska kunskapens egenvarde.
Om man gir tillbaka till Taylors egna skrifter, kan man bli varse
att Taylor sjalv var en mer nyanserad och lingt mer mansklig forfattare an den figur som Braverman framstaller till kritiskt betraktande, men det ar inte min avsikt att har bidra till a n iteruppratta
Frederick Taylors forlorade ara. Det som pikallar mitt forstiende
intresse i detta sammanhang ar vad Frederick Winslow Taylor kan
ha menat med rvetenskapligct nar han skrev om den vetenskapliga ledningens principer - the principles ofscientific management.
O m detta fattar Molander sig mycket kort. Han skriver p i ett
stille att makten visar sig p i ett mera subtilt vis hos ~ i y l o r :
vden visar sig under tackmanteln 'det vetenskapliga' - i meningen naturvetenskapliga ('scientific') - sattet att organisera och
styra produktionen<<.Som minga andra utgir Molander tydligen frin att scientific p i engelska betyder det samma som naturvetenskaplig p i svenska. Science ar naturvetenskap och inget annat.
Men sri enkelt ar det inte. Nar filosofen Adam Ferguson publicerade sitt arbete Principles ofMoral and Political Science 1792, kan
han rimligtvis inte ha menat att etiken och statskunskapen ar
naturvetenskaper, lika litet som hans lingt senare efterfoljare p i
larostolen i Edinburgh, J. Seth, kan ha haft naturvetenskaperna i
tankarna nar han skrev sitt arbete A Study ofEthicalPrinciples (den
artonde upplagan utkom 1928) och havdade att etiken ar en science. Det ligger narmare till hands att anta att dessa forfattare
med science avsig det samma som Adam Smith og Immanuel
Kant gjorde nar de framstallde etiken som en vetenskap (science
respektive Wissenschaft).
Frigan ar d i vilket vetenskapsbegrepp som Taylor opererade
med - det klassiska som man finner hos de nvss namnda forfattarna - eller det moderna som har utvecklats p i 1800- och 1900talet. Var i spanningsfaltet mellan det klassiska och det moderna
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vetenskapsbegreppet befinner sig exempelvis Taylors The Principles of Scientific Management?
Med det klassiska vetenskapsbegreppet menas har de forestallningar om vetenskaplighet som beharskade den vasterlandska kulturtraditionen frdn Platon och Aristoteles fram till och
med Kant och som dyker upp har och dar ldngt senare (till exempel hos den ovan namnde skotske nittonhundratalsfilosofen som
var en av Taylors samtida). En vetenskap i den platonsk-aristoteliska traditionen ar en samling utsagor som uppfvller tre krav:
utsagorna handlar om oforanderliga ting; utsagorna ar nodvandigt sanna; och det finns ndgra grundlaggande utsagor som
framstir som sd sjalvfallna att de inte behover nigot bevis och
som ar sddana att alla de andra nodvandigt sanna utsagorna p i
omrddet i friga kan harledas frdn dem. Det ar sddana nodvandigt
sanna grundlaggande utsagor som kallas for principer i den klassiska vetenskapsuppfattningen. Ett klassiskt exempel p i en
vetenskap i denna mening ar Euklides geometri. I Elementa visar
forfattaren hur alla kanda nodvandigt sanna utsagor om trianglar, kvadrater, romber och dylikt kan bevisas med utgdngspunkt
i ndgra fd sjalvfallna utsagor (typexempel >>Denkortaste strackan mellan tvi punkter ar den rata linjencc).
P i 1800-talet genomgick vetenskapsbegreppet en kraftig forandring, forst p i det tysksprdkiga omrddet, efter hand ocksi i
Skandinavien och annorstades. Wissenschaft och dess synonymer
kom att std for alla mojliga slag av metodstyrd forskning omkring naturfenomen och kulturella forhillanden. Den nya formen av sprdkvetenskap som vaxte fram p i 1800-talet (jamforande
indoeuropeisk sprikforskning, den jung-grammatiska skolan och
andra varianter av sprdkhistorisk forskning) med sina krav p i
precision och historisk ackuratess framstod den gdngen garna
som ett monster av vetenskaplighet. Men med tiden blev det de
experimentella och matematiserade naturvetenskaperna som
overtog ledarrollen i vetenskapens varld. Atminstonc sdg det ut
s i i de logiska positivisternas perspektiv ett stycke in p i 1900talet. Den positivistiska vetenskapsideologins starka inflytande
frin mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet ar kanske
ocksd forklaringen till att uttrycket science p i engelska, trots sitt
breda anvandningsspektrum, har fdtt en viss slagsida i naturvetenskaplig riktning.
Taylor och arbetsvetenskapen
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Nar Taylor dopte sin sammanfattning av flera decenniers
metodiskt utvecklingsarbete p i arbetslivets omride till The
Principles of Scientific Management, s i kan det ha varit s i att han
mer eller mindre medvetet anknot till den klassiska vetenskapstraditionen. P i det engelsksprikiga omridet finner man titlar
som Essays on the Principles ofMorality and Natural Religion (Henry
Home, Lord Kames, 1751). The Principles ofMoral and Political
Philosophy (William Paley, 1785) och inte minst AnIntroduction to
the Principles of Morals and Legislation (Jeremy Bentham, 1789).
Utilitarismens grundare framfor andra, Jeremy Bentham, foreslog att moralvetenskapen (moral science) nodvandigtvis bygger
p i en princip som varken kan eller behover bevisas, namligen
nyttoprincipen. Denna den mest fundamentals av alla moralens
satser lyder med Benthams egen formulering silunda:
By the principle of utility is meant that principle which approves or
disapproves of every action whatsoever, according to the tendency
which it appears to have to augment or diminish the happiness of the
party whose interest is in question; or, what is the same thing in
other words, to promote or to oppose that happiness. I say of every
action whatsoever; and therefore not only of every action of a private individual, but of every measure of government.
Tesen att handlingars moraliska varde uteslutande beror p5 den
nytta eller lycka som de sannolikt leder till p i ling sikt for alla
berorda Darter ar karnan i den utilitaristiska traditionen som i
olika tappningar i stor utstrackning har praglat bide moralfilosofin och samhallsvetenskaperna p i 1800-talet och 1900-talet.
G i r man till det forsta kapitlet i The Principles of Scientific
Management med Bentham e t consortes i bakhuvudet, kan man
inte undgi att fornimma att Taylors och Benthams formuleringar ar samma andas barn. Den mest grundlaggande principen i
Taylors vetenskapliga organisationslara presenteras p i foljande
vis i borjan av kapitel I :
The principal object of management should be to secure the maximum prosperity for the employer, coupled with the maximum prosperity for each employb.
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The words *maximum prosperitye are used, in their broad sense, to
mean not only large dividends for the company or owner, but the
development of every branch of the business to its highest state of
excellence, so that the prosperity may be permanent.
Ocksi hos Taylor handlar det alltsi om lycko- eller nyttomaximering for alla berorda parter p i ling sikt. Det som lig honom
p i hjartat nar det galler industriell organisation var inte minst
att f i de berorda parterna att inse att de i ett lingsiktigt perspektiv har sammanfallande intressen. Sialva fundamentet for
scientific management ar den fasta overtygelsen att valfard for
arbetsgivaren inte kan existera i en langre period o m den inte
itfoljs av valWrd for arbetstagaren, och omvant, skriver Taylor.
Frin detta sluter han sig till att maximal valfard endast kan uppnis som ett resultat av maximal produktivitet och att detta i sin
tur bara kan uppnis genom traning och utveckling av varje individs inneboende mojligheter (natural abilities).
Taylors vetenskapliga organisationslara ar uppenbart en tilllampning av utilitarismens valfardstankande p% ett speciellt
verksamhetsomride. Och p i samma satt som i Benthams vetenskapliga morallara framstalls ockd hos Taylor de grundlaggande
principerna for vetenskaplig industriell organisation som sjalvfallnu, som utsagor som ar sidana att man kan inse act de miste
vara hillbara om man verkligen har forstitt vad de innebar. Det
borde vara s i uppenbart (self-evident)att maximal valfard for arbetstagaren i kombination med maximal valArd for arbetsgivaren bor vara ledningens viktigaste m i l att det skulle vara onodvandigt att formulera detta faktum, heter det p i forsta sidan av
kap. I. Och p i de foljande sidorna heter det att det borde vara
>>fullstandigtklart<<att detta endast kan uppnis om man hushillar med resurserna och att de grundlaggande principerna nser
ut till art vara s i sjalvfallna att minga manniskor kan tanka att
det ar nastan barnsligt att formulera dem<<.Utan att darmed tillskriva ingenjor Taylor nigot stort intentionsdjup p i det vetenskapsteoretiska omridet forefaller det rimligt art saga att det som
han forsokte finna fram till var grundlaggande principer av det
slag som varje vetenskap miste bygga p i enligt det klassiska
vetenskapsidealet.
Att s i minga inte har insett riktigheten av de grundlaggande
Taylor och arbetsvetenskapen
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valfiirdsmaximeringsprinciperna beror enligt Taylors diagnos p i
en kombination av diligt tankande, dilig organisation och ineffektiva arbetsrutiner. Det ar for det forsta en allmant utbredd
vanforestallning bland arbetare att okad produktivitet per individ eller maskin alltid medfor okad arbetsloshet. For det andra
medfor den diliga organisationen systematisk maskning. Och for
det tredje ar det s i att nastan alla verksamheter fortfarande bygger p i tumregler. Det saknas jamforande studier av olika metoders effektivitet p i ling sikt. Det som Taylor ar mest kand far ar
just hans insatser for att ersatta ineffektiva tumregler baserade p i
begransade kunskaper med vetenskapliga metoder. Vir nasta friga
ar d i vad som menas med vetenskaplig (scientific) p i metodplanet.
Taylor var noga med att skilja mellan t v i nivaer i scientific
management - de generella, sjalvfallna principerna p i den ena
sidan och tillampningen av de generella principerna i konkreta
fall p i den andra sidan. Vad olika individer tror ar det basta sattet att anvanda de allmanna principerna fir inte forvaxlas med
sjalva principerna.
Det han sjalv koncentrerade sig p i i sina fallstudier var utforandet av fysiskt tungt arbete i mekanisk industri. Han observerade att darfor agnade personer - fysiskt starka vuxna man utforde sina uppgifter p i olika satt nar det gallde att flytta p i
tunga r5jarnstackor, till exempel. Det ar Iatt att fort bli trott i en
sidan verksamhet om man valjer fel tempo eller olampliga rorelser. Med kunskaper om manniskans fysiologi i huvudet och
stoppuret i handen foretog Taylor linga serier av jamforande
ergonomiska studier med avsikt att finna fram till rekommendationer for det basta sattet att utfora den sortens arbete utan art i
fortid slita ut de arbetande kropparna. Han refererar till sidana
studier som the science of handlingpig iron, vetenskapen om hanteringen av rbjarnstackor. Han kallar sina jamforelser av vad
olika arbetare maximalt kan prestera i det lsnga loppet for experiment. Och han beskriver syftet med dessa systematiska observationer som att finna fram till de lagar som galler for det observerade arbetet. Lagarna skulle helst vara kvantitativa. P i grundlag av sina studier av rijarnsbarande formulerade han lagen att
forstklassiga (det vill saga darfor fysiskt agnade) arbetare som
flyttar p i 92 pund tunga tackor bara skall belastas 47 procent av
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Det forefaller mig viktigt att bidra till att oka och sprida forstielsen av dessa begransande forhillanden som har att gora med
v9r biologiska natur, inklusive den genetiska programmering
som vi ar underkastade, och vira geografiska livsvillkor och vidare med de betingelser som miste vara uppfyllda for att sakra ett
nigorlunda manskligt liv. Ett visst mitt av tillit manniskor emellan, till exempel, ar ett overlevnadsvillkor. Ett visst m i t t av tillit
tillhor de nodvandiga villkoren for moralens mojlighet.
( 2 ) Det

finns en karna i moralen son1 ar primar i forhillande
till alla politiska och religiosa ideologier.

Religioner och politiska stromningar ar raska att utnyttja moralen for sina syften, men att saga att all moral miste basera sig p i
till exempel en religios grund ar att satta vagnen framfor hasten.
Av detta foljer det att det faktiskt finns en gemensam grund
att s t i RH i vir minekulturella varld. Etisk relativism ar ett faktum i betydelsen att det finns stora variationer p i det moraliska
omridet. Etisk relativism i betydelsen att allt ar lika gingbart p i
det moraliska omridet ar daremot ett misstag. Man kan for ovrigt
konstatera att de etiska relativisterna och deras motstindare brukar gora samma fel. De soker efter det gemensamma p i fel nivi.
Om man forsoker finna gemensamheter p i norm- och vardeplanet, brukar resultatet bli vagt och intetsagande. Det som bide
relativister och absolutister brukar forbise ar att alla de skiftande
synpunkterna p i det etiska omrddet ar svar p i samma grundlaggande frigor, frigor som nodvandigtvis miste besvaras p i ett
eller annat vis i alla kulturer. Frigor omkring liv och dod, knappa resurser och samarbete tillhor de problem som uppstir i alla
samhallen.
( 3 ) Det finns ett bra vaccin mot fanatism och andra former av

j

moralisk enogdhet, namligen mingkulturalitet. Vaccinet
ar effektivt, men det hjalper inte alltid. Men det ar battre
an ingenting, mycket battre an ingenting.
For att kunna se det gemensamma och det sarskiljande miste
man vara fortrogen med mer an den ena sidan. For att forsti sig
sjdv miste man forsti andra och Iara sig att se sig sjalv med andras
Hucklebeny Finn och moralens arkitektur
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ogon. Det galler bide p i individnivin och p i den kulturella
nivin. For att forsti sin egen kultur miste man skaffa sig ett perspektiv utifrin, och det betyder att man tranger in i en annan
kultur s i mycket att man kan se p i sin egen kultur med den
andra kulturens ogon. Det ar den forsta utbrytningen ur den
egna kulturen som ar den avgorande; sedan kan andra folja efter.
Det grundlaggande kravet blir darfor bikulturalitet. Georg Klein
skriver fint om harmed sammanhorande ting i sin bok Den sjunde djavulen, som handlar o m nationella identiteter, om de blixtsnabba overgingarna mellan det goda och det onda och inte
minst om genetikens betydelse. Och viktigt nar det galler godheten: bide Georg Klein och Willy Kyrklund ar flerkulturella
personer.
Till Georg Kleins observationer hor den svenska tron p i
manniskans godhet:
Ar det verkligen sant att minga svenskar lever i forestallningen att
manniskan ar i grund och botten god? - frAgar mina israeliska kollegor. Ja, det tror jag faktiskt. Jag har db ofta frbgat mig hur man d i kan
handskas med all den information om motsatsen som standigt strommar in genom alla media. Det vanligaste ar att man fortdnger den
eller, nar det inte gsr, borrforklarar den.
Det ar just s i som vira mest grundlaggande antaganden o m
manniskorna och varlden fungerar. De ar vanligtvis inte mottagliga for revision i ljus av erfarenheten. Tvartom formar de alla
vira erfarenheter. De i r ramarna omkring vira synfalt. S i ar det
med de grundlaggande antagandena i naturvetenskaperna, det
som vetenskapsfilosofen Thomas S. Kuhn har kallat for vetenskapens paradigmatiska forutsattningar. For moralens vidkommande galler det samma.
Jag slutar med att citera Georg Klein igen. Det handlar nu o m
en person frin v i r egen tid och kultur, en man som utmarktes av
~principfasthet,stolthet och formell legalism<<,som Klein formulerar det:
Svenske utrikesministern Osten Undkn uppvaktades av Wallenbergkommitten redan 1945.Nar man presenterade bevisen for att R. W.
[Raoul Wallenberg] befann sig i rysk fingenskap vid den aktuella tidT O R E NORDENSTAM

i

li

punkten, frigade Unden om de trodde att Vysjinkij ljog. Pi det bestamda ja-svaret replikerade Undin med aDetta ar oerhort<<.Han
vagrade att diskutera saken vidare.
Georg Klein tillagger: *Han miste ha vetat battrecc. Det tror
inte jag. Utifrin vilka antaganden miste han det? Den principfaste utrikesministern, som handlade utifrin sina egna overtygelser bide i fallet Wallenberg och i baltutlamningssaken, ar den
svenskaste av alla godhetens barare.

U
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Kulturrelativism och
etisk forstiielse

Etikens omride kannetecknas av mingfald. Meningarna om vad
som ar moraliskt ratt och fel varierar inom vir egen kultur, och
om vi jamfor olika kulturer, finner vi andi storre variationer. Att
det faktiskt ar s i anvands ibland som stod for tvi generella utsagor om etik:

1

(I)

Det ilnns inte nlgra universellt giltiga etiska normer eller
varden.

(2)

Det ar aldrig moraliskt acceptabelt att fordoma andra individer eller kulturer med andra moraliska varden an dem
man sjalv har.

Men de tvi pistiendena foljer uppenbarligen inte logiskt frin
det forhillandet att mingfalden p i det omridet ar stor. Det ar en
sak att beskriva de existerande forhillandena p i etikens omride.
Det ar en annan sak att uttala sig om vad som ar acceptabelt eller
oacceptabelt inom den existerande mingfalden. Det ar en logisk
grundregel att uttalanden om hur saker och ting bor vara inte
foljer logiskt frin utsagor om hur det faktiskt ar. Normer och
varderingar kan inte harledas utan vidare frin empiriska plstienden. I klarhetens namn bor man darfor skilja mellan tvi slags
relativism nar det galler etik. Uttrycket etisk relativism kan s t i
for tesen att det faktiskt ar s i att det inte finns nigon fullstandig
enighet om vad som ar ratt och fel moraliskt sett och att variationerna p i etikomridet ar stora. Detta kan vi kalla for kulturrelativism. Orden etisk relativism kan ocksi sti for pistlendet att
det inte finns nigra etiska normer eller varden som ar universellt
Kulturrelativism och etisk firstdelse

.
A

giltiga i betydelsen bindande for alla manniskor. L i t oss kalla det
for normativ relativism.
Den kulturrelativistiska tesen ar onekligen ett sant empiriskt
pistiende. Men det innebar inte att den normativa relativismen
ocksi ar hillbar. Utsagan ( 2 ) inledningsvis foljer inte heller av
kulturrelativismen. Den utsagan uttalar sig om vad vi bor och
inte bor gora och hor alltsi hemma i den normativa etiken. Vi
kan kalla utsagan ( 2 )for neutralitetsnormen. Min forsta poang ar
alltsi att varken den normativa relativismen eller neutralitetsnormen kan harledas frin den kulturrelativistiska tesen.
Min andra poang ar att etiska relativister overdriver oenigheten p i det etiska omridet. Det ar sant att det finns oenigheter
om mingt och mycket. Oenigheten beror dock inte alltid p i
norm- och vardeolikheter. I konkreta situationer kan det uppsti
oenighet p i grund av a n man bedomer de faktiska forhillandena p i olika vis. Det ar till exempel fullt mojligt att vara overens
om att barnarbete ar en forkastlig praxis och samtidigt vara djupt
oenig om de praktiska slutsatserna i ett givet fall. Oenigheter p i
det omridet kan ocksi bero p i oklarheter i sjalva begreppet barnarbete. Ordet barnarbete kan tolkas och preciseras p i olika satt.
Granserna for vad som ar barn och vad som ar arbete kan dras p i
olika vis. Vi kan ocksi konstatera att det kan vara mojligt att
uppni enighet om etiska forhillanden trots djupgiende oenigheter om moralsyn. I etiska forskningskommitt~ertill exempel ar
det en vanlig erfarenhet att man kan bli overens om vad som bor
goras i ett visst fall. Men enigheten kan vila p i vitt skilda grunder beroende p i olikheter i friga om livsiskidning och religion.
Det ar ocksi e n faktum att manniskor som i och for sig har en
gemensam vardeplattform kan vara mycket splittrade i sin syn p i
sidant son1 abort, dodsstraff och prioriteringen av manskliga
rattigheter i forhillande till okat valstind och uppratthillandet
av ro och ordning i landet.
Det finns inga skal att vanta sig att man alltid skall kunna
uppni total enighet p i det etiska omridet. Men vad hander om
vi flyttar uppmarksamheten frin oenigheterna p i etikomridet
till det som det faktiskt kan g i att uppni enighet om? Uppgiften
att uppni enighet p i det mest grundlaggande planet kan verka
omojlig. Bide religioner och politiska ideologier konkurrerar p i
den etiska arenan och upptrader ofta med monopolistiska an-
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sprik p i att foretrada den enda sanningen i friga om etik. De forsok som gjorts att formulera universella etiska normer har inte
heller lett till allman enighet. Det galler ocksi det kanske mest
intressanta bidraget till den genren, FN:s deklaration om manniskorattigheterna, som ofta har kritiserats for att spegla typiskt
vasterlandska varden. For att komma vidare behovs det nigot
mer an listor med forslag till gemensamma normer, varden och
rattigheter. Vi behover en metod for att finna fram till sidana
forslag.
Min tredje poang ar att det faktiskt finns en sidan metod.
Grunddragen i metoden utarbetades av Aristoteles for mer an
2 ooo i r sedan, och det finns minga variationer p i samma tema
hos senare forfattare. Den grundlaggande manovern bestir i att
ta utgingspunkt i de givna villkoren for manniskans existens.
Aristoteles skriver i borjan av sitt viktigaste bidrag till moralfilosofin, Den nikomakiska etiken, att varje omride miste behandlas med den precision som amnet tilliter. Man kan inte vanta sig
samma slags exakthet p i etikens omride som i matematiken. P i
etikomridet finns det inte heller tekniker av det slag som man
finner i olika sorters hantverk. I etik handlar det forst och framst
om att handla p i basta vis med utgingspunkt i vir samlade erfarenhet. Vir omdomesformaga spelar en viktig roll i alla handlingssituationer. Han piminner ocksi om art det finns ett nart
sammanhang mellan vira hancllingar och hillningar. >>Allteftersom vi handlar i umganget med andra manniskor blir nigra rattvisa, andra orattvisa, och allt eftersom vi handlar i farofyllda situationer och vanjer oss vid att frukta eller att hilla modet uppe
blir nigra fega, andra tappra.cc
Aristoteles uttryckte det inte si, men vi kan saga att handlingar och hillningar ingir i en cirkel. For att kunna utfora de ratta
handlingarna, miste vi ha de ratta hillningarna, och de ratta hillningarna uppstir och forstarks genom att vi utfor de ratta handlingarna. For att komma in i den etiska cirkeln miste vi borja med
att handla under andras ledning. Men det ar forst nar vi har byggt
upp hillningar over tid och skaffat oss den livserfarenhet som
behovs som vi kan sagas vara fullvardiga moraliska aktorer. Den
uppgift som Aristoteles gav sig sjalv var att skaffa fram en oversikt over de moraliskt riktiga hillningarna och att visa vad skillnaden mellan goda hillningar och diliga hillningar bestir i.
Kulturrelativism och eti.~kj%r.rta'else
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Han gick systematiskt fram nar han loste den uppgiften.
Milet var inte primart att beskriva de synpunkter p i dygder och
laster som var allmant utbredda i hans egen kultur (Aten p i 300talet fore vir tideraknings borjan), men det var naturligtvis dar
han miste borja. Milet var att saga det som sagas kan p i ett helt
allmant plan, med andra ord att bidra till utarbetandet av en universe11 etik. Han tog utgingspunkt i manniskans natur. Manniskan liknar i vissa avseenden andra levande vasen, och alla levande vasen har grundlaggande behov som vi ocksi har. Vi miste till
exempel livnara oss och bidra till artens overlevnad. Bland det
som skiljer manniskan frin andra djur framhiller Aristoteles formigan att planlagga framtida aktiviteter. Till skillnad frin katter
och hundar kan vi tanka igenom vad vi vill gora om en vecka, en
minad, ett ir. Det ar formigan att overvaga olika handlingsmojligheter som framhills som manniskans speciella kannemarke.
Men overvagandeformigan - eller fornuftet, som han ocksi kallar det - miste anvandas p i ett sidant vis att alla vira biologiska,
sociala och kulturella behov blir tillfredsstallda.
Det Aristoteles gjorde var intet mindre an ett forsok att kartIagga alla de aspekter som nodvandigtvis ingir i ett normalt
manniskoliv oavsett i vilken kultur eller tidsilder som man rikar
leva. Alla miste se till att tillfredsstalla sina grundlaggande
kroppsliga behov. Alla miste forhilla sig p i ett eller annat satt till
de faror som dyker upp p i vagen genom livet. Alla miste finna
satt att umnis med andra. Alla miste se till att de blir resuekteI alla samhallen miste man
rade bide av andra och av sip
" sialva.
,
losa de problem som har att gora med fodelse, overlevnad och
dod. I alla samhallen miste man losa de problem som uppstir
nar knappa resurser skall fordelas etc. Det viktiga ar inte Aristoteles egen lista over nodvandiga inslag i manniskolivet eller hans
egna synpunkter p i vad som ar de ratta hillningarna inom varje
sfar av livet. Det viktiga ar metoden han foreslir och som kan
sammanfattas i tvi punkter:
( I ) Finn fram till de aspekter p i manniskolivet som nodvandigtvis alltid ar tillstades i alla kulturer.
( 2 ) Forsok darefter att finna fram till karakteristiker av de
onskvarda hillningarna for varje sidan aspekt.
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For att demonstrera metodens anvandbarhet skall jag kort uppsummera tre relativt farska bidrag till den filosofiska och ekonomiska litteraturen.
Det forsta exemplet kommer frin Amartya Sen, upphovsmannen till the capability approach p i det ekonomiska omridet. Vad
den gir ut p i har han sjalv sammanfattat i sitt eget bidrag till
samlingsbandet The Quality o f l i f e , en artikel med titeln ~ C a p a bility and Well-Beinge. Utgingspunkten ar iakttagelsen att alla
manniskor miste ha ett antal formigor (capabilities)for att kunna
leva som de sjalva onskar. Det ar Sens forslag att mittet p i livskvalitet ar kapaciteten att utova sidana formigor s i att man kan
vara den man vill vara och gora det man vill gora. Nigra formigor ar grundlaggande i alla manniskors liv, till exempel formigan
att kunna livnara sig och skaffa sig tak over huvudet och formigan att kunna undgi sjukdomar och en alltfor tidig dod. Andra
capabilities ar kulturellt och individuellt betingade. Men det ar ett
gemensamt drag hos dem alla att de ar nodvandiga for de olika
funktioner som ingir i det liv som man vill leva. Nigra funktioner (Sen anvander ordet finctionings) har med manniskan som
biologisk art att gora, till exempel att f i nog med mat och att ha
god halsa. Andra funktioner har med det sociala livet att gora,
till exempel att vinna sjalvrespekt och integration i gemenskapen. Till detta kommer alla de funktioner som beror p i personliga mojligheter och val.
Enligt den utilitaristiska moralfilosofin har manskliga formigor och funktioner bara varde i den m i n som de leder till mer
lycka, till exempel i form av njutning och frinvaro av smarta. En
av fordelarna med Sens ansats ar, som han sjalv framhiller, att
den oppnar for att kunna tillskriva en mangd handlingar och tillstind e n egenvarde, oavsett vilka lyckoeffekter utovandet av fardigheterna rikar fi. En annan fordel med hans teori ar att den
undgir att tillskriva sidant som inkomstnivi, formogenhet, makt
och privilegier e n egenvarde, som till exempel John Rawls gor i
sin teori om rattvisa. Sidana saker har ett instrumentellt varde i
den m i n som en individ kan anvanda dem for att fungera s i som
han eller hon vill. P i samma vis betonar Sen att frihet kan ha ett
egenvarde. Tillging till resurser som gor det miijligt att uppni
friheten har daremot bara instrumentellt varde. Sen ar sjalv upphovsman till en ny teori om fattigdom och havdar att the capabiKzilrurrelativism och etiskfimtBelse
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lity approach ar avgjort battre an andra ansatser som forsoker att
identifiera fattigdom med hjalp av inkomstnivi och dylikt.
Amartya Sens divarande samarbetspartner, den amerikanska
filosofen Martha C. Nussbaum, framhiller likheterna mellan
Sens perspektiv och det som Aristoteles gjorde i sin etik. Hon
kallar sig garna aristoteliker och hor hemma i den moralfilosofiska tradition som ibland kallas for nyaristotelism eller dygdetik
(virtue ethics). Sen, som ar lika hemmastadd i indisk kultur som i
den vasterlandska traditionen, kommenterar att den aristoteliska ansatsen ar va1 forenlig med hans egen men att aristotelismen
i Nussbaums tappning riskerar att f i med alltfor speciella ting i
sin lista over universella aspekter p i den manskliga existensen.
Det forefaller mig att vara en traffande kritik av Nussbaums bidrag till boken The Quality oflife, en artikel med titeln >>NonRelative Virtues: An Aristotelian Approach<<.
Som utgingspunkt for den vidare diskussionen foreslir Nussbaum foljande lista med gemensamma manskliga drag:

-

-

-

-

Dodlighet: Alla manniskor ar dodliga och alla vet att de ar
det, vilket satter sin pragel p i alla aspekter p i manniskolivet.
Kroppen: Alla manniskor har kroppar med samma grundlaggande biologiska behov.
Njutning och smarta: Detta ar nigot som alla manniskor
normalt kan uppleva. I alla kulturer finns det begrepp o m
njutning och smarta.
ForstZelse: Det L ocksi en formaga som manniskor normalt
har och som formas av den kultur som man vaxer upp i.
(Det samma galler ockd de andra punkterna p i listan.)
Praktisktfiknufi: Alla manniskor, oavsett vilken kultur de
tillhor, forsoker normalt att planlagga sina egna liv och
staller frigor om hur man bor leva och handla. E n varelse
som fullstandigt saknar den formigan raknas inte i nigon
kultur som en manniska.
Utveckling i tidig barndom: Alla manniskor borjar sina liv
som hungriga spadbarn, hjalplosa varelser som upplever
vad det innebar att onska och sakna nigot och vad avund,
bedrovelse och tacksamhet innebar. S5dana gemensamma
manskliga erfarenheter ar grogrunden for all moral.
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Sociala relationer: Det %rocksd ndgot som ingdr all mansklig erfarenhet och som utvecklas genom karlek och vanskap med mera.
Humor: Vad som uppfanas som humoristiskt varierar starkt
frdn kultur till kultur, men sinnet for lek och humor ser ut
vara ndgot som alla manniskor har. Humor i en eller annan
form mdste finnas med for att ett liv skall kunna raknas
som helt manskligt.

Martha Nussbaum betonar sjalv att den foreslagna listan bara
skall ses som en borjan. Den kan och bor modifieras i ljuset av
fortsatta diskussioner med deltagare frdn mdnga kulturer sP att
man kan undgi a n ta med drag som bara hor hemma i nigra kulturer och sd att man kan f5 med andra aspekter som kan visa sig
vara universella men som inte kommit med i den f6reslagna listan.
Milet ar, skriver hon, a n f i med nde grundlaggande villkoren for
formdgan att valja och leva ett fullgott manniskoliv med hansyn
till alla viktiga manskliga funktioner som ingir ett fullgott livcc.
Oavsett vad man mitte mena om detaljerna i Nussbaums
framstallning mdste man gd med p i att hon pekar p i dtminstone
ndgra saker som faktiskt kanneteclcnar manniskolivet. Vi kan
sammanfatta det som att det finns ett antal gemensamma etiska
parametrar som tillskrivs olika varden av olika individer i olika
kulturer. Den etiska relativismens grundlaggande fel ar att den
bortser frdn de universella etiska parametrarna. Det kan tillaggas
a n traditionella etiska universalister har gjort ett liknande fel. De
har forsokt att komma fram till universella inslag i etiken genom
att jamfora de normer och varden som finns i olika kulturer. Men
genom att koncentrera sig p i den nivdn har de avskurit sig frdn
a n f i tag i det som faktiskt ar gemensamt for all etik, namligen
att etiska regler och handlingssatt ar mer eller mindre lyckade
forsok att 1osa problem som i en eller annan form alltid existerar
i alla kulturer. Det arproblemen som ar det gemensamma snarare
an losningarna.
Vdrt tredje och sista exempel p i ett nutida satt att anvanda
Aristoteles gamla metod ar ocksd det nyaste: Jennifer Jackson,
An Introduction to BusinessEthics, 1996. Forfattaren ar filosof och
leder centret for Business and Professional Ethics vid universitetet i
Leeds i England.
Ku~tuwelativismoch etisk flrsdelse
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Som i de tvi foregiende exemplen ar utgingspunkten for
Jacksons behandling av etiken reflektioner over vad som kannetecknar manniskans tillvaro. I alla manniskors liv uppstir det
problem som bottnar i begransningar av olika slag. Vad det ror
sig om kan antydas med foljande korta lista: fysisk sirbarhet,
begransad makt, begransad altruism, begransade resurser i friga
om foda, klader och mark, begransad forstielse och begransad
viljestyrka. For a n kunna handskas med de problem som begransningarna leder till har manskligheten utvecklat de hillningar och handlingssatt som tillsammans utgor moralen. Till den
utrustning som behovs for att kunna handskas med de olika
knapphetsproblemen hor inte minst de personliga egenskaper
som brukar kallas for moraliska dygder.
Jackson foreslir foljande definition av moraliska dygder: skaraktarsdispositioner som gor det tnojligt fir oss a n leva val och handla
val: a n leva e n liv som ar vart a n levar. Hon fortsatter med indela
de moraliska dygderna i (l) sociala dygder, ( 2 ) alla de karaktarsegenskaper som behovs for att leva ett mening$ullt liv. De sistnamnda kallar hon for waspirational virtuescc.
Hennes alternativ till relativismen ar tesen att bagge slagen av
moraliska dygder ar universella i en viss mening. I alla samhallen
miste det finnas sociala dygder i form av forestillningar om rattvisa, arlighet och lojalitet och hillningar som kan antydas med
ord som medmansklighet, generositet och vanskap. Och for a n
en manniska skall kunna leva ett liv som ar vart att leva miste
det bland annat finnas miijligheter till samvaro med andra, mojligheter att leva tryggt, mojligheter att bevara sin sjalvrespekt
och mojligheter att ge sitt liv ett meningsfullt innehill genom
efter basta formiga spela olika roller. En av hennes formuleringar kan s t i p3 egna ben som en allmangiltig aforism: >Anyone's
life is marred by the inability to find companionship, by loneliness, by
insecurity, by lack ofself-respect,by dependence, by boredom, by a sense of
insignificance. << Bristande social begivning, ensamhet, osakerhet,
dilig sjalvkansla, ofrihet, lingtrikighet och en kansla av meningsloshet kan onekligen bidra till att odelagga livet for alla och
envar.
Om det ar riktigt att de karaktarsegenskaper som kallas for
moraliska dygder verkligen ar nodvandiga i alla manniskoliv for
att de skall kunna framsti som goda och meningsfulla liv, s i har
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det ocksl stora konsekvenser for affarsetik och all annan professionsetik. Aktorerna p i det ekonomiska livets olika arenor har
inte dispens frin de generella villkoren for mansklig existens.
Men det skall jag inte g i narmare in p i har. Den intresserade
hanvisas till Jacksons valskrivna och klargorande bidrag till litteraturen om etik.
Visar nu genomgingen av de tre forfattarnas utlaggningar av
manniskans livsvillkor att den etiska relativismen ar ohillbar och
att det faktiskt finns en universe11etik? Svaret p i den forsta delen
av frigan ar ja. Alla manniskor i alla samhallen i alla tider miste
forsoka att finna losningar p i de problem som uppstir p i grund
av vira medfodda begransningar och de givna naturvillkoren.
Men frin detta kan man sjalvfallet inte dra slutsatsen att det
finns entydiga losningar p i de gemensamma problemen. Det gor
det for det mesta inte. Vilka losningar som har valts och som
kommer att valjas i framtiden beror i stor utstrackning p i de speciella omstandigheter som man lever under. Men den grundlaggande antirelativistiska poangen ar att inte nigot samhalle skulle kunna existera utan ett visst mitt av medmansklighet, arlighet,
respekt for andra och sig sjalv etc. Svaret p i frigans andra del blir
darfor ocksi ja. Men ocksi har miste vi lagga till att detta inte
utesluter en mingfald av variationer p i de gemensamma temana.
Det ar det att det finns ett antal gemensamma teman som gor
det mojligt att kommunicera over de etiska granserna. Det som
mest av allt behovs for att overvinna den provinsialism som kan- netecknar etiken i dag ar en battre forstielse av andra kulturers
losningar p i de gemensamma problemen. Med battre forstielse
oppnar sig ocksi mojligheter att bidra mera effektivt till forandringar.
Till sist - som alltid p i etikens omride ar de basta bidragen
inte det man sager utan det man gor:

EXEMPLETS MAKT
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Om texterna

Exemplen i den foreliggande boken har foljt mig genom iren,
inbaddade i texter som har fungerat som rimaterial for Exemplets
makt.
Bakgrundsmaterialet omfattar bland annat foljande artiklar:

- >Aesthetic Comperencecc, i L. Aagaard-Mogensen

& G. Hermerkn, red, Contemporary Aesthetics in Scandinavia, Lund 1980.
- ~Forstielsensvillkorcc, i I. Josefson, red, Sprdk och erfarenhet,
Stockholm 1985.
- >>Conventionand Creativitycc, i J. Emt & G. Hermertn, red,
Understanding the Arts. Contemporary Scandinavian Aesthetics,
Lund 1992.
- >>Omoversattandets konstcc, i B. Molander, red, Sprdketsspeglingar. Filosofiska essaer om sprdk, grammatik och vetenskap,
Stockholm 1993.
- >>'TheSphere Seems to Float': Remarks on Art and Ethicscc, i
L.-A. h l b e r g & T. Zaine, red, AestheticMatters. Essayspresenred to Goran S&bom on his 60th birthday, Uppsala 1994.
- >>Vetenskapoch konst - olika satt att utforska verklighetencc, i
B. Molander, red, Mellan konst och vetande. Texter om vetenskap,
konst och gestaltning, Goteborg 1995.
- >>Eriskrelativisme eller universe11 etikk?cc, i A.W. Falkenberg
& T. Nordenstam, Etikk i naringslivet. Praksis og teori, Oslo
1998.
- nNigra sidor om moralens villkorcc, i Moral & menneskesyn,
Philosophia, irg. 27, 3-4, Arhus 1999. OcksH i Dialoger, 56,
Stockholm zooo.
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- >>Humaniorasinntog i vitenskapens verdencc, i E. Seglen, red,
Vitenskap,teknologi og samfunrr. En innfiring i vitenskapensteori og
praksis, Oslo 2001.
En del av exempelmaterialet finns ocks5 med i bockerna Sudanese
Ethics (Uppsala 1968) och Frin konst till vetenskap (Stockholm
1993, utvidgad upplaga 1994).
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