TORE NORDENSTAM

Forstiielsens villkor

Lattlasthet och forstielse
Nar ar texter lattlasta och nar ar texter svirlasta? Det har bedrivits
en he1 del sprikvetenskaplig forskning o m detta, och det ar naturligt att man borjar med att orientera sig nlgot i den litteraturen o m
man intresserar sig for frigan hur forskningsresultat bast skall
kunna formedlas till andra an forskarna sjalva. Ett ganska typiskt
exempel p i vad man riktat in sig p%i den S% kallade "lasbarhetsforskningen" ar en forme1 for lasbarhet 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 mer an sex bokstaver. Ju lagre summan ar, desto lattlastare ar texten, enligt detta

forslag. Bjornsson fann att i barn- och ungdomsbocker, s l l i g
summan av meningslangden och procentandelen llnga ord omkring 27, i dags- och veckopress omkring 47, och i facklitteratur
omkring 56. Detta m i t t p i lasbarhet har tydligen slagit an inte
minst i pedagogiska kretsar, och det har till och med foreslagits att
biblioteken borde varudeklarera sina bocker genom att ange deras
"1ix"-varde (som Bjornsson kallar detta).
Det som framkommer av denna undersokning ar att det tenderar
att ta lite langre tid att inhamta innehlllet i texter med llnga
meningar och linga ord an att lasa igenom texter sorn har korta
meningar med korta ord. Det ar inte nigot sarskilt uppseendevackande forskningsresultat. Och detsamma kan sagas o m en llng rad
andra undersokningar av egenskaper hos texter som bidrar till att
gora dem lattlasta eller svirlasta. Man har till exempel funnit visst
belagg for att texter blir mera svlrlastaju flera frammande ord sorn
de innehlller, ju flera avstavningar som de innehlller, ju flera ord
som de innehlller i "framforstallda attribut", ju flera inskjutna
bisatser sorn de innehiller, och s l vidare. Med andra ord, ju krlngligare syntaxen ar och ju ovanligare ord och vandningar som en
forfattare anvander, desto mera tid tenderar det att ta for en genomsnittslasare att inhamta textens budskap.
Detta ar ron som var och en med litet eftertanke kan komma
fram till sjalv. Och det ar mitt allmannna intryck att den s l kallade
lasbarhetsforskningen inte ar sarskilt givande for utomstiende,
som knappast har behov av forskning for att f3 bekraftat sidana
erfarenheter som att kringliga meningar tar langre tid att lasa och
uppfatta. Man kan skilja mellan det varde sorn forskning har for
utvecklingen av ett forskningson~rldeoch det varde sorn forskning
har for utomstiende. Nar det galler Iasbarhetsforskningen, vill jag
karakterisera den som i hog grad begransad till inomvetenskapliga
varden (bidrag till teori- och metodutvecklingen inom vissa delar
av sprlkvetenskapen). Ett extremt exempel p i detta, och just darfor bra som exempel i detta sammanhang, ar den avhandling som
Ingela Josefson tar upp i sitt bidrag till denna bok: Christer Platzacks bok "Sprlket och lasbarheten" frin 1974. Platzack uppstallde
en rad hypoteser o m hur olika grammatiska konstruktioner kan
tankas plverka lashastigheten, och undersokte sedan o m hypoteserna stamde p%ett antal forsokspersoner. Ett exempel p i hypoteserna i frlga ar foljande:
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"En text mcd bisatsinskott mellan finit verb och objekt ar
mindre lasbar an motsvarande text rned finalt placerade bisatser."
En del av forsokspersoncrna fick lasa en text o m Bulgariens historia, och deras lashastighet mattes. En annan del av forsokspersoncrna fick lasa i stort sett samma text, dar tolv meningar hadc andrats
s l att bisatserna skots in i stallet for att k o m m a sist. I den forsta
versionen fanns t ex foljande mening:
"Slaviska folkstammar undantrangde de tidigare inbyggarna,
nar de i stora skaror strommade in p i Balkanhalvon norrifrin."

I den andra versionen byttes detta ut mot foljande mening:
"Slaviska folkstammar undantrangde, nar de i stora skaror
strommade in p i Balkanhalvon norrifrln, de tidigare inbyggarna.
Platzack fann att det fanns klara skillnadcr mellan d e t v i tcxterna.
De: tog langre tid att lasa den versionen sorn innehiill ctt antal
konstruktioner av det slag s o m illustreras av den andra meningen
harovanfor. AV dctta kan man ocksi dra en praktisk slutsats: den
som vill skriva tcxtcr som g l r fort att lasa igcnom, bor undvika att
skjuta in bisatser p9 det sattct s o m illustreras av den andra versionen
har ovan.
Platzacks undersokning av denna och ctt antal liknande hypotcser ar intressant s o m ett klart exempel p i forsok att arbeta med
naturvetenskapligt och samhallsvetcnskapligt inspirerade metoder
i en humanistisk disciplin, sprikvetenskapen. Det vetenskapsideal
s o m ligger bakom hans undersokningar ar det hypotctisk-deduktiva vetenskapsidealet. Enligt detta ideal skall varje vctcnskaplig
undersokning g i till s i att man forst uppstaller en eller annan
hypotes, sedan genomfor experiment s o m kan bekrafta eller avstyrka hypotesen. Avstyrks hypotesen genom att utfallet inte blir
det forvantade, skall man g i vidare och uppstalla en ny hypotes,
s o m provas i sin tur, och s l vidare. Det ar en grundtes i den s k
positivismen i n o m vetenskapsteorin att karnan i all vetenskaplig
verksamhet bestdr av hypotesuppstallande och hypotesprovande

arbete av detta slag. Inom de humanistiska vetenskaperna (litteraturhistoria, filosofi, filmvetenskap o S v) ar det emellertid andra
inslag sorn brukar overvaga. For den overtygade positivisten innebar detta att den existerande forskningen p i sidana omriden sorn
film och teater och litteratur och historia ar efterbliven. Man bor
snarast mojligt se till att den existerande forskningen p i dessa
omriden ersatts med hypotesprovande verksamhet med experimentella metoder, med utnyttjande av statistikens alla finesser och
annat teoretiskt raffinemang.
For utomstiende riskerar emellertid forskningen att bli alltmer
ointressant ju mera den skarper sig i experimentell och statistisk
riktning. De provbara hypoteserna blir garna s i foga uppseendevackande att den grad av sakerhet, sorn man med forskningens hjalp
kan tillmata dem, inte uppvager deras bristande relevans for utomvetenskapliga sammanhang. En avhandling sorn Platzacks ar inte
tillkommen for att hjalpa till att belysa t ex de forstielseproblem
sorn uppstir nar man skall forsoka formedla forskningsresultat till
utomstiende. De forstielseproblem sorn uppstir i sidana sammanhang har mycket litet att gora med vilka syntaktiska konstruktioner sorn 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 ett
antal olika grupper av personer. Hon nidde snart fram till att sjalva
ordvalet och sidant sorn meningarnas langd och grammatiska uppbyggnad inte hade nigon avgorande inverkan p i lagtextens begriplighet. Det lonar sig alltsi inte sarskilt niycket att bara skriva o m
texten p i ett mera vardagssprlkligt vis. De avgorande svirigheterna med att forsti lagtexter har att gora med att lagtexter ar skrivna
av fackman for fackman, i forsta hand. Juridiska texter anlagger
vanligen ett domstolsperspektiv och inte ett medborgarperspektiv,
sorn Gunnarsson uttrycker det. For att gora en text sorn medbestammandelagen mera begriplig for folk i allmanhet tarvas det en
mera djupgiende omarbetning av hela texten, sorn forsoker fa fram
lagens poang sett frin den anstalldes synpunkt.
Resultatet av denna korta utflykt till lasbarhetsforskningens omriden ar alltsi att vi miste gora en distinktion mellan lattlasthet och
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svirlasthet, i ena sidan, och forstielighet eller begriplighet, i andra
sidan. Det ar inte snabblastheten som ar det viktigaste nar det galler
forskningsformedling och andra lika kvalificerade sprikliga sammanhang. 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. Heidegger var s i inriktad p i att fa sina lasare att inta en reflekterande,
ifrigasattande hillning att han forsokte gora sina texter s i olika det
vanliga filosofiska spriket som mojligt. Resultatet ar svirlast, och
det var meningen. Heideggers texter skall lasas lingsamt, med
eftertanke, och minga ginger, nigot som han mycket tydligt
signalerar genom sin stil.
Men vad ar det d i det galler, o m det inte ar friga o m meningarnas langd, mer eller mindre invecklade syntaktiska konstruktioner
o d. Vilka andra hinder finns det p i fdrestielsens vag? Vad innebar
det att forsta" nigot? Det ar en av mina teser i detta inlagg att all
forstielse ar exempelbaserad. Lit oss darfor borja med att fundera
kring nigra exempel.
~

~

Ord och bild
Ett av de minga exempel som ges i de foregiende kapitlen i denna
bok ar ett studiematerial o m den allmanna forsakringens vidare
utveckling i Sverige. For att fa fram en genomtankt opinion bland
sina medlemmar organiserade Forsakringsanstalldas Forbund for
nigra i r sedai: en omfattande studieverksamhet kring ett hafte med
titeln "Datorn" (1979). Ungefar halften av forbundets 20.000 medlemmar deltog i studiecirkelarbetet, vilket ar en unikt hog andel.
Det visade sig, som Ingela Josefson pipekar i sitt kapitel, att det
historiska avsnittet genomgiende mottogs mera positivt av deltagarna i cirkelarbetet an de tekniska avsnitten o m olika former av
databehandling. Varfor var det s i ? Kapitlet o m socialforsakringens
framvaxt skrevs av en historiker, som i berattande form gav en
framstallning av hur det komplicerade allmanna forsakringssystemet i Sverige vuxit fram frin de frivilliga hundramannakassorna

for hundra i r sedan till dagens offentliga, datorstodda socialforsakringssystem. Kapitlet ar i stort sett skrivet som en sammanhangande berattelse, och forfattaren vander sig direkt till sina lasare vid
forsakringskassorna: "1870- och 1880-talens sjukkassor sig givetvis helt annorlunda ut an din arbetsplats gor. Oftast hade dessa
sjukkassor ingen anstalld", o S v. Historikern inforde ocksi t v i
begrepp f i r att strukturera sin framstallning, begreppen "folkrorelsetradition" och "myndighetstradition". Den allmanna forsakringens utveckling kan ses som ett spanningsfyllt forhillande mellan dessa t v i traditioner, foreslog historikern (Thomas Fiirth). Det
visade sig att de forsakringsanstallda kande igen sig i denna framstallning. Bide den konkreta, raka berattelsen om bakgrunden for
den egna arbetsplatsen och kontrasten mellan folkrorelse- och
myndighetstradition uppfattades som traffande och relevant information av de anstallda. Foretradare for "myndighetstraditionen" uppfattade daremot denna sortens framstallning som oriktig.
Enligt itminstone en kritiker finns det ingen sidan motsattning
mellan olika traditioner p i forsakringsomridet.'
Ett avsnitt o m datorerna som hjalpmedel i arbetet var skrivet p i
ett annat vis av en annan forfattare, sjalv framtradande expert p i
just datasystemutveckling. Framstallningen ar abstrakt och allmant
hillen, ocksi exemplen ar abstrakta, och forfattaren gor inga forsok
att vanda sig direkt till de anstallda. I ett referat av vad "den
tekniska expertisen" i den statliga ALLFA-utredningen anser o m
datoriseringen av den allmanna forsakringen i Sverige heter det till
exempel:
"Den tekniska expertisens installning har allt tydligare kommit till uttryck och kan sammanfattas i foljande huvudpunkter:
bindningen till nuvarande centrala systemstruktur och datorleverantor ar mycket stark - - man har ett mycket forenklat begrepp om vad service till
allmanheten kan betyda", etc.
Som en sammanfattning av en mangd material kan detta vara
klargorande for den som redan ar inforstidd. For den som inte
kanner till de narmare detaljerna uppstir det en mangd frigor som
blir hangande i luften: vad innebar det att "bindningen till nuvaran-

de centrala systemstruktur och datorleverantor ar mycket stark"?
O c h vad innebar detta rent konkret for mig som anstalld pijust den
har forsakringskassan? P i vilket satt ar detta relevant for mig har
och nu?
Det visade sig att de s o m laste studiematerialet hade svirt att
koppla den allmanna information s o m gavs har till sin egen situation. Och darmed framgick inte avsnittets relevans for lasarna. Det
forefaller rimligt att anta att en text mlste anknyta p i nlgot satt till
lasarnas egna erfarenheter och problem for att den skall 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 o m man vill oka medvetenheten bland de
anstallda o m aktuella problem p i det egna arbetsomridet. Men
skillnaderna i reaktioner p i de historiska och de tekniska avnitten
antyder att en berattande, exempelbaserad framstallning som direkt vander sig till sina lasare lattare uppfattas som mer relevant an
en abstrakt, systematisk framstallning med en mera diffus lasarkrets som tilltankta mottagare.
Att ocksi skonlitterara texter mlste kunna uppfattas som releventa for lasarens egen personliga situation understryks starkt av
Gun Malmgren i hennes kapitel o m vuxnas litteraturlasning. Romaner och noveller ar p i samma vis som historiska framstallningar
berattande i sin form. De framstaller konkreta exempel till beskidande, plhittade exempel i det ena fallet och verkliga exempel i det
andra. Men varken plhittade eller verkliga exempel fungerar o m d e
inte rikar n l ratt lasare vid ratt tidpunkt. Vad innebar det narmare
bestamt? Man kan saga att en av skonlitteraturens funktioner ar att
tillhandahllla ett antal typer som vi kan anvanda for att forstl
verkligheten omkring oss. I v i r kulturtradition spelar en ling serie
sidana typer en vasentlig roll for v i r t satt att uppfatta andra och oss
sjalva: frln klassiska figurer, som Odysseus, Hamlet och Madame
Bovary till Pelle Svanslos och James Bond och andra figurer i
samtidskulturen. Det ar ett litet antal av alla de plhittade typerna i
varldslitteraturens historia som har kommit att bli mera allmant
kanda, och det ar ett litet antal av de mera kortlivade typerna s o m
n l r stallningen som allmant kulturgods (figurerna i TV-serien
"Dynastin" ar ett aktuellt exempel, o m ett i r eller t v i ar det andra,

liknande exempel sorn ar p i tapeten). Och det ar bara nigra typer
sorn fungerar for bestamda lasare och lskidare i bestamda situatloner.
Gun Malmgren ger en rad exempel p i hur olika lasare kan finna
texter givande. Lasarna kan kanna igen sig, de kan plotsligt fa ord
for erfarenheter sorn de sjalva gjort men sorn deinte kunnat hantera
av det enkla skalet att de inte kunnat hilla fast dem sprlkligt. Nar
figurer eller episoder i en roman eller en novel1 fungerar s i blir
lasningen givande. Formuleringarna ar traffande. Men andra som
laser samma text och sorn har liknande bakgrund kan uppfatta
texten sorn okunnig, overdriven, hysterisk och s i vidare. Det
galler till exempel lasarreaktionerna p i romanen "Slamfarmen" av
Torgny Karnstedt. Intressant ar att itskilliga av dem sorn sjalva
kanner den arbetsplats sorn romanen handlar o m inte kanner igen
sig i rornanens framstallning. Det kan bero p i att romanen inte ar
initierad nog eller att de typer som romanen framstaller inte ar
fullgoda frin estetisk synpunkt, men det kan ocksi bero p i att
lasarna inte vill veta av de erfarenheter sorn Karnstedt forrnulerar.
Det kan vara erfarenheter sorn lasarna har fortrangt darfor att de ar
s l obehagliga (radsla och ingest etc). En funktion sorn romanen
kan ha for nigra Iasare ar att iterfora sidana fortrangda erfarenheter
till rnedvetandet. Med andra ord, o m en skonlitterar text fungerar
for en viss lasare beror bide p i 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 sorn kan
anvandas sorn 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, sorn
p i ett komprimerat vis sammanfattar ett stort komplex av foreteelser. For mig framstir denna fiktiva figur sorn det mest skrammande jag sett. Det innebar att mina erfarenheter ar av det slaget attjust
denna typ fangar upp nigot vasentligt i dem och lyckasgestalta dem
p i ett pitagligt vis.
Blde i filmen "Fanny och Alexander" och i romanen (eller vad
man nu vill kalla boken) med samma namn gestaltas erfarenheter
sorn minga av oss har glort p i ett ytterst pltagligt vis. Blde filmen

och texten tillhandahlller sllende typer, alltsl gestaltningar som ar
traffande for ltskilliga av oss. I detta avseende skiljer sig ordkonst
inte frln bildkonst (film, fotografi, mllningar o S v). Peter Gullers
kannetecknar det lyckade fotografiska konstverket s o m en "iscensattning": verkligheten tillrattalaggs for att tydliggora nlgot, och
darmed blir fotografiet s o m medvetet konstverk till en "modell"
eller en "typ" s o m bidrar till att klarare gestalta v l r varld. Genom
bilden och orden gestaltas verklighrten. Dct ar p i det planet som de
avgorande forstlelseproblemen ligger.
Ett och samtna stycke verklighet kan ses p l nlinga olika vis i
olika perspektiv, uch man kan u p p m a r k s a m ~ n aolika aspekter p l
samma verklighet. L)et ar vad s o m sker i vetenskaperna, sorn
specialiserar sig p i olika sidor av v l r verklighet. Biologen uppmarksammar vissa drag i verkligheten och bortser systematiskt
frin alla andra drag; fysikern gijr detsamma; och s l gor alla samhallsvctare och humanistiska forskare. Ett av hindren for forstlelse
nar det galler vetenskapliga texter ar att lasarcn kanske inte kanner
till de metodiska begransningar s o m kannetecknar allt son1 gors p l
forskningsomrldet ifriga. O c h vanligen formuleras sldana begransningar inte uttryckligen i forskningsrapporterna. I l e tillhor
den tysta bakgrunden for det sorn sker p i det vetcnskapliga o m r l det ifrlga, de ar en del av de tysta kunskaperna som lasaren forutsatts ha, p l samma satt son1 litteraturlasaren och konstbetraktaren
forutsatts ha kunskaper o m d r traditioner och konvcntioner s o m
finns p i det estetiska o m r l d e t ifrlga.
D e storsta problemen med forstielsen ror inte dell yttre formen
utan svlrigheten med att inforliva innehlllet I textcrna tried den
egna brgreppsvarlden, sorn Ingela Josefson formulerar det. For att
kunna hantera fi5rstielseproblem av detta slag, som har att gora
med sldailt sorn begrepp, perspektiv, iscensattning. tysta kunskaper, behov och erfarenheter. nliste vi ha betydligt Illera an sprikvetenskapens traditionella apparat (Ijudlara, ordbildningslara, satskonstruktionslara och dylikt). I detta lage kan dct vara givande att
vanda sig till ctt par filosofiska traditioner sot11 brukar kallas for
"hermcncutik" och "pragnlatik". 1 det narrna5t f6li3ndc dvsnittet
skall jag lyfta fYa1r1 nlgra inslag hor cn ;ec!anllc fGrcrrid~rcfiir den
slkallade hermeneutiska traditioncn, och sedan skall jag iivcrgl till
en av traditionerna p'i pragrnatlken5 or-nride, son1 enligt min me-

ning i minga avseendeil ar ett battre alternativ sorn utg5ngspunkt
for de forstielseproblem sorn vi ar intresserade av har.

Konst och erfarenhet
O m man intresserar sig for frigan vad forstielse innebar, ar det
naturligt att man vander sig till den hermeneutiska traditionen.
Hermeneutik ar namligen detsamma sorn forstielselara, och litteraturen p i omridet ar mycket omfattande. I cn bibliografi sorn
tacker den hermcneutiska litteraturen frin 1500-talet till vira dagar
fortecknas arbeten av mer an 4000 forfattare. Boklistorna upptar
.~
ar indelad i "allman
mer i n 400 tattryckta ~ i d o r Bibliografin
hermeneutik" och "hermeneutiska saromriden". De hermeneutiska saromridena ar teologisk hermeneutik, filologisk hermeneatik,
historisk hermeneutik, hermeneutik for teater- och bildkonst o d,
och juridisk hermeneutik. P i alla dessa omriden har man att gora
med mening och tolkning, och den hermeneutiska litteraturen
omkring juridiken, teologin o s v handlar just o m hur man skall
hantera forstielseproblemen p i dessa omriden. Den allmanna hermeneutiken delas upp i filosofisk hermeneutik, psykologisk hermeneutik, den vetenskapsteoretiska litteraturen omkring forklaring och forstlelse, samt litteratur o m hermeneutikcn ( d v s
"metahermeneutik").
Frin denna rika tradition av undersokningar av vad forstielse ar
skall jag har ta fram ett enda arbete sorn ar speciellt relevant for de
problem sorn denna bok handlar om. Det ar ett digert arbete av den
tyske filosofen och filologen Hans-Georg Gadamer med titeln
"Sanning och metod" frin 1960. Den boken ar utan tvekan dct
mest omdiskuterade bidraget till den hermeneutiska litteraturen
under de senaste irtiondena, och dessutom ar bokens officiella
tema just det sorn vi hiller p i nied har: reflektion over forstielsens
villkor helt allmant sett. Gadamer ar inte intresserad av att bidra till
metodutvecklingen p i sidana tolkningsomriden sorn juridik och
teologi. Han vill belysa de grundlaggande villkoren for all forstielse. Det liter mycket lovande, s l lit 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 (de humanistiska vetenskaperna: historia, filologi o S v; teologi; juridik; och delar av samhallsvetenskapen) ar forstiende. Gadamer deltar inte i den diskussionen.
Han havdar i likhet med sin filosofiske larare Martin Heidegger att
forstielse ar nigot sorn kannetecknar all mansklig verksamhet. I
manniskans varld ar forstielse ett grundlaggande drag, och detta
galler oavsett o m man hiller p i med humanvetenskap, naturvetenskap, konst eller praktiska sysslor. I hogtidliga ordalag, sorn starkt
inspirerats av Heideggers egenartade filosofiska prosa, utlagger
Gadamer denna tes. Den grundlaggande tesen hos Gadamer ar att
all forstlelse innebar "applikation", d v S tillampning p i den forestiende sjalv. Det ar ett egendomligt plstiende o m man tolkar det
sorn ett plstlende o m forstielseprocesser i storsta allmanhet. Nar
jag forstir ett sprikligt uttryck p i svenska eller tyska, till exempel,
s i verkar det tamligen poanglost att saga att detta innebar en
tillampning p i mig sjalv. 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 kolleger och studenter, harjag
kommit fram till att Gadamers bok inte handlar o m det sorn han
sager att den gor. Den handlar egentligen inte o m "de nodvandiga
villkoren for mojligheten av forstielse", sorn han plstir att den
gor. Delvis gor den det, men det som Gadamer sager p i den nivin
lagger foga ellcr intet till det sorn andra redan har sagt. Det sorn ar
karnan i Gadamers framstallning ar vavfdr vi bor befatta oss rned
konstens klassiker. Varfor skall vi idag agna oss i t litteratur och konst
sorn gjorts for lange sedan och sorn av en eller annan anledning
blivit kanoniserad sorn "klassiker" p i sitt omride? Det kan galla
Sofokles' och Shakespeares tragedier, Rilkes lyrik, Michelangelos
milningar, Rodins skulpturer, Beethovens strikkvartetter o S v.
Som svar p i frigan "Varfor skall vi befatta oss med klassikerna?"
ar Gadamers applikationstes bide intressant och rimlig: for att i
djupare mening forsti ett klassiskt arbete miste vi fi det att tala till
oss sjalva, det skall gripa in i vira egna liv, 1 den betydelsen innebar
forstielsen en tillampning eller applikation p i lasaren cller iskidaren sjalv. For att umganget med klassikcrna skall bli givande miste

vi tillagna oss dem. Vad innebar det?
I "Sanning och metod" skriver Gadamer abstrakt, historiskt och
lardomstyngt o m dessa ting. Men i en liten bok med sjalvbiografiska och biografiska skisser skriver han enkelt och opretentiost o m
sin levnad ("Philosophische Lehrjahre", 1977). Ett vasentligt inslag
i hans liv har hela tiden varit umganget med klassikerna, forsi och
framst den klassiska litteraturen frin antiken. Under femton i r p i
20- och 30-talen tillhorde Gadamer en liten krets som varje torsdagskvall samlades hos teologiprofessorn Bultmann for att lasa
grekiska texter:
"Det var inget Iardomsarbete. En av oss utpekades till att
hoglasa en tysk oversattning, och de andra foljde med i den
grekiska texten. P i detta vis laste vi tusentals sidor. lbland
utspann sig en diskussion, som gav vidare utblickar. Men
Bultmann iterkallade oss alltid till ordningen och till att fortsatta lektyren. Antingen det nu gallde grekisk tragedi eller
komedi, eller en av kyrkofaderna eller Homeros, eller en
historiker eller valtalare, s i genomgick vi hela den antika
varlden, i femton i r en kvall i veckan. Detta h011 Bultmann
strangt och envetet fast vid, vecka efter vecka. Punktligt
klockan kvart over itta borjade vi och Iaste till p i slaget e l ~ a . " ~
Nigra i r senare, vintern 1943-44, efter det att hela Leipzigs centrum forstorts, sitter professor Gadamer med sina studenter i ett hus
som rikat bli stiende, utan varme, utan elektricitet, utan fonsterskivor, med stearinljusen brinnande och fortsatter sitt Rilke-seminarium. Man har hunnit till den tredje Duino-elegin.
Har konkretiseras Gadamers abstrakta utlaggningar on1 konstverket som en ontologisk process, som en sakral rit i vilket lasaren
eller iskidarcn deltar, som en tragisk bckraftelse som har nattvardens, kommunionens, karaktar. I Gadamers erfarenheter frln
krigsiren spelar Platon och Rilke och andra klassiker en avgorande
roll. Denna lektyr ar inte bara digressioner frin den karga verkligheten. Den verklighet som var Gadamers formades av det standiga
umganget med dessa texter. De blev en del av honom sjalv. I
"Sanning och metod" talar han o m konstens verkan som en "horisontsammansn~altning". Dct ar dct som Bultmannseminariet och
Rilkeseminariet exemplifierar. Rilkes tcxter, tillkomna i en annan

situation, Iasta i detta speciella sammanhang bidrog till att gora
detta nya sammanhang till vad det var. Detta forutan skulle det ha
varit ett annat sammanhang, en annan varld o m man hiller sig till
det hogtidliga sprik sorn ar Gadamers.
Nar lasaren eller iskidaren verkligen tillagnar sig ett klassiskt
verk av exempelvis det slag sorn de grekiska tragedierna eller
Holderlins och Rilkes dikter illustrerar, forandras han genom detta
arbete. I den betydelsen ar det friga o m ontologiska processer,
alltsi skeenden sorn p i ett grundlaggande satt bidrar till att forma
och forandra vir verklighet. Det ar Gadamers tes att detta ar
konstens funktion. Och utan att svalja Gadamers retorik eller allmanna filosofiska teser kan vi vara med p i att detta ar en av
konstens funktioner. N o g finns det andra funktioner hos allt det
sorn vi kallar konst, men onekligen finns det ocksi konstverk son1
under vissa omstandigheter verkligen kan spela den genomgripande roll sorn Gadamer tillskriver Konsten. Det ar det han avser nar
han i Hegels efterfoljd talar o m att vi gor erfarenheter genom
konsten och nar han med heideggerianska tonfall talar om den
genomgripande estetiska erfarenheten sorn nigot sorn bidrar till att
existensen framtrader obeslojad i sin sanning.

Traditionernas roll i
De grundlaggande manskliga vardena ar alltid utsatta. I den barbariets tid sorn Gadamer genomlevde i Tyskland p i 30- och 40-talen
engagerade han sig, lingt undan politiken, i ett stillsamt arbete p i
att bearbeta och vidarefora den europeiska humanistiska traditionen. Arbetet med de klassiska texterna, sorn alltid har varit karnan i
detta hermeneutiska projekt, ingir i det Sisyfos-arbete sorn humaniseringen av manniskan innebar. Nar Gadamer forsoker utlagga
vad detta innebar p i ett systematiskt, filosofiskt vis i "Sanning och
metod", lagger han vikt vid t v i ting:

traditioner spelar en nyckelroll i det humanistiska arbetet: uppgiften ar att vidarefora det som ar vardefullt i v i r kulturtradition, att fa 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 ett visst estetiskt uttrycksomride;
det galler att forsti "saken sjalv"; det ar verkligheten, varlden,
manniskan, som forstielsen galler.
Detta ar teman som med valtalighet och minga larda exempel frin
vir kulturhistoria formedlas till Iasaren. Det som framfor allt formedlas till lasaren som lyssnar in sig p i Gadamers texter, ar ett
engagemang i humanismens tjanst. Men den som efterlyser narmare analyser av traditionens roll i v i r forstielse av varlden och i vira
estetiska erfarenheter, blir tvungen att soka vidare p i andra hill.
Lit 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 "Sanning och metod" piminner Gadamer oss on1
att det finns traditioner p i teaterns omride som bygger p i vissa
uppsattningar eller rolltolkningar som blir monsterskapande p i
omridet. Och likasi p i andra omriden, till exempel, i musiken, dar
det finns speltraditioner som bygger p i vissa monsterfall. P i dessa
omriden, skriver han, ar det inte friga o m att det ena foljer efter det
andra p i ett slumpartat vis; det ar inte friga o m 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 detta vis, blir man latt
anklagad for att vara konservativ. Och det har sjalvfallet Gadamer
blivit. Han ar onekligen konservativ p i flera vis, i sin smak, i sin
livsstil, i sin allmanna framtoning som manniska och forfattare.
Hans egna estetiska preferenser framgir klart av hans skrifter. Han
vander sig bide mot dem som forsoker bortse frin traditionerna
och mot dem som slaviskt underkastar sig dem. Traditionerna
miste vi tillagna oss, och det innebar ett aktivt, kritiskt arbete med
det givna.
I detta ligger det t v i ting, som befinner sig p i helt olika plan. For

det forsta upptrader Gadamer som moralist eller forkunnarc, o m
man s l vill, nar han inskarper traditionens vikt och vikten av att
sjalvstandigt forhllla sig till traditionerna. For det andra ar han inne
p i det logiska omridet: han antyder att traditioner f~lngerarsom
nodvandiga villkor for all forstielse och for allt estetiskt arbcte,
men det blir inte friga o m mer an antydningar hos Gadamer. Och
nar jag sager att han antyder detta, ar det egentligen en vanlig
overdrift. Han snuddar vid problematiken, men utlagger den inte.
Den moraliska sidan och den logiska sidan hills inte isar hos Gadamer. Det ar en odets ironi att Gadamer, som sjalv vander sig mot
predikantrollen och som sjalv gor ett storstilat forsok att analysera
nodvandiga betingelser for att forsticlse skall vara mojlig, har s l
litet att bidra med just nar det galler den logiska eller begreppsanalytiska sidan av saken.
Traditioner och monstcrfall har just den funktionen att vara
nodvandiga villkor for att forstielsc skall kunna var mojlig. Detta
ar ett plstlende som inte har att gora med konservativa eller
icke-konservativa hillningar i konstens och politikens varldar. Det
ar ett pistiende o m att det finns vissa grundlaggande villkor for all
forstielse som galler obetingat for alla i alla lagen. (I den filosofiska
traditionen frin Kant kallas sidana villkor for "transcendentala
betingelser" eller "villkor for mojligheten av" det cller det. I den
traditionella fackfilosofiska tcrminologin ar vi har intresserade av
att reflektera over transcendentala villkor for forstlelse, dvs betingelser som alltid nodvandigtvis mistc vara uppfyllda for att forstlelse overhuvudtaget skall vara mojlig.)
Den som tydligast har visat p i att monsterfall och traditioner ar
nodvandiga forutsattningar for all forstielsc ar Ludwig Wittgenstein, den osterrikisk-engelske filosofen som dog 1951. Det tydligaste sattet att fa fram detta i dagens ljus ar att tanka over hur vi 1ar
oss sprik. Nar vi va1 har lart oss ett sprlk, vlrt modersmll, kan vi
lara andra sprik med hjalp av oversattningar, men hur lar vi oss virt
forsta sprik? Hur lar vi oss fargord, till exempel? Genom utpekning: nlgon aldre, som redan kan sprlket, pekar p i olika ting och
talar o m vad som ar rott, vad som inte ar rott och vad som ar
tvcksamma fall. Nar vi anvandcr fargord, forutsatter detta att vi ar
overens o m 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 Grger, uppstlr det nodvandigtvis oklara fall. O c h eftersom overglngarna ar gradvisa, firms
det oindligt minga mojligheter att dra granserna p i olika vis. I
olika sprik dras ocksl granserna olika, bland annat bcrocnde p i
vilka praktiska behov man har.
Och det som galler for Grgurden, gallcr for alla andra sprlkliga
uttryck. Alla begreppsord ar forankrade i ett antal monsterexempel. Vad en symfoni ar ar nigot som jag har lart genom att fa
symfonicr utpekade for mig. lbland nar jag lyssnar p l Beethovenmusik, ar dct symfonier det ar friga o m , ibland ar det nigot annat
(t ex strikkvartetter eller blisarensernbler av skiftande storlek som
framfor stycken som inte uppfyller kraven p i en symfoni). Exakt
vad som kravs av nigot for att det skall vara en symfoni ar nigot
som jag i likhet med de flesta andra mus~kintresseradeinte kan
formulera bra i ord. Men jag ar overens mcd andra o m att dct finns
ett antal muslkstycken som otvivelaktigt ar symfonler, och vi ar
overens o m ett antal sldana fall (ctt antal verk av varierande langd
av kompositorer som Mozart, Brahms och Shostakovitch). Och v1
ar ocksi overens o m att det finns myclcet som inte kan rubriceras
som "symfonicr", t c x Chopins pianostycken cllcr sidana som
Rolling Stones brukar spela. Och o m vi stiitcr p i ctt nytt musikstycke, miste vi ta stallning till o m det liknar de etablerade typfallen
tillrackligt mycket for att utan att vilseleda kunna kallas for en
"symfoni". L3et skulle vara onodigt vilseledande att borja kalla
ABBA:s litar for "symfonier" - det finns annat som dc liknar
mycket mer an de klassiska monsterfallen av synifonier.
Det som galler for sprlkliga uttryck gallcr ocksl for bilder och
andra meningsvcrk. P i alla bildomrlden finns det etablerade traditioner som man mistc kanna till for att kunna uppfatta bilden
adckvat. Det galler till och med for fotografier, nigot som vi i v i r
bildoversvammade kultur tendcrar att glomma bort. Den som till
aventyrs aldrig har sett ctt foto eller nigon liknande avbildning,
kan intc avgora vad det ar friga o m . Han eller hon stir infor nigot
annu mera otydbart an vad jag sjalv gor narjag ser p l cn kompliccrad rontgenplit eller det virrvarr som prescntcras som satellitbilder
over vaderlekssituationen igir eftermiddag i Nordeuropa.
Forstielse galler det sorn vi har kallat for meningsverk. Texter ar
den slags meningsverk som man har konccntrerat sig p i i herme-

neutiken och i viss m i n aven bilder, statyer o d. Men ocksi handlingar ar meningsverk i denna betydelse. Handlingar ar nigot som
vi forstir eller inte fdrstir, och precis p i samma satt som nar det
galler bilder och spdkliga uttryck kraver handlingsforstielse att
man kanner till en etablerad repertoar av monsterfall, tydliga fall
som faller in under handlingstypen ifriga och fall sorn tydligt faller
utanfdr.
Nar vi forstir handlingar, texter, muntliga meddelanden och
bilder och andra meningsverk, forutsatter detta att vi ar inovade i
bestamda traditioner som kannetecknas av en repertoar av
monsterexempel ("paradigmfall" som det heter hos Wittgenstein)
och monster-motexempel. O m vi i Wittgensteins efterfoljd kallar
sidana handlingstraditioner, som man miste var inovad i for att
kunna handla och forsti, for "praxisar", kan vi saga att all forstielse
forutsatter en viss kompetens hos den fdrstiende, namligen den
kompetens som bestir i att man beharskar tillrackligt mycket av
repertoaren av etablerade paradigmfall fdr att sjalva kunna upptrada kompetent. Som samhallsmedlemmar har vi forvarvat oss en
mangd kompetenser av detta slag, nigot sorn vi sallan har anledning att reflektera over. V i r begreppsliga kompetens, v i r bildkompetens, v i r handlingskompetens, tillhor normalt omridet f i r
tyst, oartikulerad kunskap (kunskap av typen erfarenheter och
fdrtrogenhet och fardigheter till skillnad frin verbaliserad kunskap,
kunskap sorn ar uttryckt i ord och meningar). Och i all sidan
kunskap spelar monsterfall en nyckelroll: de ar nodvandiga villkor
f i r mojligheten av forstielse och handling.
I den sortens handlingsfilosofi (eller pragmatiska filosofi) som
Wittgensteins senfilosofi illustrerar, ligger tyngdpunkten p i att
forsti nodvandiga villkor for att kunna handla och forsti. I den
pragmatiska traditionen kan man darfor finna utgingspunkter till
svar p i de frigor sorn den hermeneutiska traditionen (t ex Gadamer) inte har mycket att saga om. Den traditionella hermeneutiken
med dess inriktning p i texttolkning kan d i vidgas till en mera
overgripande verksamhet, filosofisk pragmatik, med uppgiften att
skapa en oversiktlig framstallning over villkoren for mojligheten
av meningsverk overhuvudtaget (ord, bilder, handlingar osv).

Sakforstielse
Nu har vi kommit s i lingt att vi kan antyda ett svar p i vad de
avgorande forstielseproblemen galler, bide i vardagslivet, i konst
och musik, och nar det galler formedling av forskningsresultat till
utomstiende. De hinder som en invecklad stil innebar, ar krusningar p i ytan. Och de hinder som utgores av bristande fortrogenhet
med de sprikliga uttryck som anvands i vetenskapliga sammanhang, till exempel, ar symptom p i de avgorande hindren, som ar
bristande fortrogenhet med depraxisar 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 osv. Det enda sattet
att lara sig vad en "straff' ar for nigot ar att lara sig tillrackligt
mycket o m fotboll, till exempel genom att i nigon sakkunnigs
sallskap bevista ett antal fotbollsmatcher och fortlopande fa en
initierad beskrivning av vad som sker p i planen. Detsamma galler
for alla andra manskliga verksamhetsomriden. For att forsti vad
som sker p i ett verksamhetsomride, miste vi lara oss omridet med
sakkunnigas hjalp. Vi miste inovas p i omridet ifriga, antingen s i
mycket att vi som iskidare kan folja med eller s i mycket att vi
sjalva kan delta. (Det skulle uppenbarligen vara orimligt att begara
att alla iskldare skall kunna precis detsamma som utovarna. "Man
behover inte vara ko for att avgora o m mjolken ar sur", som
musikkritikern Peterson-Berger replikerade till en singerska som
hade klagat p i en nedgorande recension.)
Vetenskapliga praxisar bygger som alla andra handlingstraditioner p i ett antal foredomliga exempel, som fungerar som modeller
for den fortsatta verksamheten. Foredomena skiftar efter hand;
oftast ar det friga o m ett successivt utbyte av delar av monstersamlingen, men ibland blir det dramatiska overgingar ("vetenskapliga
revolutioner"). Och 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. Till stor del ar dessa forutsattningar 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 ve-

tenskapsutovarna skriver for varandra, kan de ta alla dessa tysta
forutsattningar for givna. Det finns ocksi i vetenskapliga sammanhang, precis som i de flesta familjer och arbetsgrupper, mer eller
mindre stenogrambetonade och situationsbestamda uttryckssatt,
som fungerar effektivt och bra for de inforstidda men som ar mer
eller mindre obegripliga for utomstiende sorn inte varit med o m de
handelser som isyftas och som inte tranats in i det speciella sprikbruk som utvecklats inom gruppen. For att forsti forskningsrapporter miste man inovas i det det galler, p i samma vis sorn nar det
galler bridge och schack och alla andra specialiserade aktiviteter.
AV avgorande betydelse for det som sker p l ett visst verksamhetsomride ar vilka begrepp man anvander. Begrepp uttrycks normalt med sprikliga uttryck, men ett och samma sprikliga uttryck
kan s t i for olika begrepp (mingtydighet). For att signalera tydligt
att man arbetar med ett nytt begrepp infor man darfor ofta i
vetenskapliga sammanhang nya ord (p2 samma satt som man gor i
bridge och schack och i alla specialiserade yrken). Resultatet blir d i
att den utomstiende med en ging uppfattar att har ror det sig o m
foreteelser som han inte kanner till. Men det kan ocksl vara s i att
vetenskapen g i r p i tomging: nya namn for gamla ting och inget
annat. En svirare situation ar denna: man infor ett nytt begrepp
eller ger ett existerande begrepp en specialbetydelse, antingen genom att uttryckligen tala o m att det ar detta man gor eller i all
stillhet utan att saga nigot direkt o m det. Sidana betydelseforskjutningar sker standigt p i alla livsomriden, inklusive de vetenskapliga
forskningsomridena. Detta slags mingtydighet 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 exempel ibland uttrycket
"praxis", som ju ar ett gangse uttryck p i svenska. Vi talar o m en
tandlakares praxis, vi talar o m att nigon ar alltfor teoretiskt inriktad och saknar forbindelse med praxis, vi talar o m vad som ar
praxis p l ett visst omride o s v. S1 anvander givetvis ocksl jag
uttrycket "praxis", men dessutom skarperjag i vissa sammanhang
till uttryckets mening och ger det en specialbetydelse (allt regelfoljande handlande ar praxisar; att utfora en handling ar att fortsatta en
praxis i betydelsen "serie av monsterfall" p i ett kompetent vis).
Detta sker standigt p i de flesta verksamhetsomriden. Det ar, vill

jag pisti, p i den begreppsliga forstielsens nivi sorn de avgorande
forstielseproblemen upptrader. Och p i den begreppsliga fdrstielsens nivi ror det sig lika mycket o m verklighetsforstielse sorn o m
spriklig fdrstielse. Genom vira begrepp struktureras verkligheten
for oss p i bestamda vis. Nya begrepp innebar nya satt att uppfatta
verkligheten. Den sorn inte har begrepp fdr en bilmotors olika
delar kan vanligen inte heller uppfatta i detalj vad en bilmotor ar.
Nar jag kastar ett oga p i det sorn finns under en motorhuv, serjag
bokstavligen inte detsamma sorn en mekaniskt kunnig bilreperator
ser. Jag saknar de begreppsliga redskap sorn ar nodvandiga fdr att
uppfatta det stycket verklighet p i ett i reparationssammanhang
adekvat vis. Och det hanger samman med min bristande fortrogenhet med de praxisar sorn bilmotorer ingir i (med undantag for
bilkorning, och d i ar det inte mycket man behover kunna o m
motorer).
I vira begrepp finns ocksi varderingar och satt att se p i verkligheten inbakade. Det ar ocksi nigot sorn man lar sig efter hand
genom att inovas i det begreppsbruk sorn kannetecknar ett visst
verksamhetsomride. Det for till att pistienden sorn kan te sig sorn
objektiva, neutrala beskrivningar i sjalva verket kan vara uttryck
for partsintressen och bestamda varderingar utan att det framgir i
fdrstone. Sidana pistienden kan vi kalla for "smygvarderingar". I
den produktionstekniska litteraturen frin Taylor till vira dagar
finns det mycket gott o m exempel p i sidana smygvarderingar, for
att bara namna ett exempelomrlde bland alla andra. Taylor framstallde sina principer for foretagsledning sorn "vetenskapliga".
Foretagsledningen framstir hos Taylor alltid sorn den part sorn har
ratt i konflikter mellan ledning och anstallda under fdrutsattning av
att ledningen verkligen foljer "de vetenskapliga principerna" for
foretagsledning. Norm- och vardeinslagen behandlas i den produktionstekniska litteraturen mestadels sorn tekniska problem.
Man anvander en matematiskt och naturvetenskapligt inspirerad
vokabular, man konstruerar "effektivitetsmitt", man arbetar med
"indikatorer" sorn o m det gallde rena faktaforhillanden.
Normer, varderingar, partsperspektiv, sarintressen bakas in i
sjalva spriket. Det enda sattet att effektivt kritisera en motpart kan
d i vara att ge sig in p i en kritik av hans sprikbruk, hans begrepp.
Ett utmarkt exempel p i begreppskritik av detta slag finns i en

promemoria frin Forsakringskassefdrbundet med anledning av en
revisionsrapport frin Riksrevisionsverket. Lit mig sluta dessa reflektioner over forstielsens villkor med ett kort referat av detta
exempel.
I det missivbrev sorn itfoljde Forsakringskasseforbundets promemoria (1979-01 -31) stir det bland annat foljande:
"Rapporten beror forsakringskassorna och forsakringskasseforbundet i lika hog grad sorn den beror Riksforsakringsverket. Forbundsstyrelsen har darfor kant det naturligt att kommentera och i vissa avseenden komplettera RRV:s rapport.
Kommentarerna ar s i mycket mer angelagna sorn rapporten i
allt for hog grad praglas av en ensidig centralbyrikratisk infallsvinkel till de studerade forhillandena. Detta torde bl a ha
sin grund i att RRV tyvarr avstitt frin att studera tillsynsverksamheten frin de verkstallande organens - fdrsakringskassornas - horisont".
Forsakringskasseforbundet menade att Riksforsakringsverket forsummat att beakta t v i faktorer sorn bor tillmatas stor betydelse,
namligen det lokala och regionala medborgarinflytandet och det
decentraliseringskrav sorn medbestammandelagen innebar. Olikheterna mellan de t v i parternas varderingar och normativa stallningstaganden ("perspektiv") framtrader i sjalva 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 sorn Riksforsakringsverket anvande ar
missvisande, enligt forsakringskasseforbundet: vissa vasentliga aspekter p i verksamheten beaktas overhuvudtaget inte. For att fa
fram de aspekterna p i verkligheten sorn forsakringskasseforbundet
menade vara viktiga i sammanhanget gjorde forbundet en distinktion mellan "produktivitet" och "effektivitet". Med "produktivitet" avsig forbundet "hur minga transaktioner av ett visst slag sorn
har utforts med en given resurs under en given tidsperiod".

"Begreppet effektivitet (fortsatte forsakringskasseforbundet)
daremot utgir ifrin den isyftade effekten med en viss verksamhet. Det overgripande effektmllet i 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 o m sina
rattigheter kunna G 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 ."

I det har exemplet lyckades forsakringskasseforbundet p i ett
mycket tydligt vis satta fingret p i en av de tysta f o r ~ t s a t t n i n ~ a r n a
for Riksrevisionsverkets kritik: en alltfor snav uppfattiling o m
milet med forsakringskassornas verksamhet. De begrepp o m produktivitet och effektivitet som Riksforsakringsverket opererade
med iterspeglar enligt fijrbundet en missvisande snav syn p i verksamhetens mil. Genom att slb ned p i de begrepp som ger uttryck for
dessa enligt forbundet alltfor begransade varderingar, lyckas det
for forbundet att klart fa fram de varderingsmassiga olikheterna
som ligger bakom de skenbart objektiva bedomningarna av "bristande produktivitet" p i forsakringskasseomridet.
Det ar p i den nivin som de avgorande forstielseproblemen
ligger: p i verklighetsstruktureringens nivi, p i den nivi dar vira
verklighetsformande begrepp, typer och monsterfall befinner sig.

3.
4.
5.
6.
7.

ibid. S. 43.
ibid. S. 357.
Tidskriften Life i r 1947.
Ludwig Wittgenstcin, Filosofiska undersokningar pkt. 291.
ibid. pkt. 208 och Thornas Kuhn T h e structure of Scientific
Revolutions. Chicago. 1969, S . 187- 189.
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