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borjade 

3 28 november 1973 Albert Daniels- 
son, professor i ~ndustriell ekonomi 

och organisation p2 Kungl. Tekniska 
Hogskolan i Stockholm, och Hikan Torne- 
bohm, professor i vetenskapsteori vid Gote- 
borgs universitet, anordnade den hosten en 
kollokvieserie om viarden och viirderingar 
som ett led i ett minglrigt samarbete 
omkring foretag betraktade som innovativa 
system.Jag inbjods att tala om >>varden och 
varderingar hos en elit i ett u-land<(, niirmare 
bestdmt den akademiska eliten i landet 
Sudan, som b ide  Tornebohm och jag kande 
viil efter flera &r vid universitetet i Khartoum. 
Som kommentator hade man inviterat en 
yngre forskare som d i  hade piborjat sin till- 
varo som doktorand p2 den danielssonska 
institutionen. Doktoranden hade en intres- 
sant grundutbildning, en fil kand med mate- 
matik och teatervetenskap, nagot som ocksi 
visade sig i hans upptradande och exempel- 
val i den efterfoljande diskussionen. 

Det var forsta gingen jag stotte p i  den 
unge Goranzon. Vi upptackte att vi var sam- 
spelta redan frAn borjan, n2got som utveck- 
lades vidare i en ansenlig mangd samtal i oli- 
ka prqjekt p5 olika platser, mest i Sverige 
men med tiden, allteftersom Bo Coranzons 
kontaktniit viixte i alla riktningar, ocksi i 

Cambridge och London och St Petersburg 
med mera. 

Nar ngmnde Gorai~zon nu passerar sex- 
tioirsstrecket, vill jag anknyta speciellt till ett 
av dessa m2nga samtal. Det agde rum i bijr-
jan av sommaren I977 och var underlaget 
for en av artiklarna i den utvidgade upplagan 
av boken Ideologi och systemutveckling 
(1978).Titeln var >>Omvalidering i her- 
meneutisk forskningcc. Detta iir texten frin 
den gingen (oforiindrad bortsett frin num- 
reringen av fotnoterna) : 

Hur kan man validera och invalidera be- 
skrivningar och a~lalyser i hermeneutiskt in- 
riktad forskning? Det ar en vittfamnande frA- 
ga, som kraver en langre utredning om man 

H E R R  B O S  A K A U E M I  



T O R E  NORDENSTAM:O m  metoden. Fragment ur ett samtal 1973 

skall f i  ett fullt tillfredsst:dllande svar. HHr 
skall jag anteckna nigra synpunkter p i  ;m- 
net som underlag for en senare, fordjupad 
behandling av 8mnet.I Termerna >>validera(( 
och >>invalideran kan lika giirna hytas ut rnot 
termer som sbekr5fla(( och ))hestyrka(( re- 
spektive >)vederliigga<( och >>avkfdfta.;, om 
man s9 vill. I anknytning till engelskt sprik- 
bruk talar man ibland ocksi om att skonfir- 
mera. och ,diskonfirmera<( antaganden i ve-
tenskapliga sammanhang. Om man slf vill, 
kan man gdrna tala om )>hypoteser<< och .te- 
oriercc, diir jag anvinder orden >>beskrivning- 
arc< och >>analysers. Terminologin <ir inte s3 
viktig p2 detta fijrheredande stadium. 

I experimentella naturvetenskaper kan en 
hypotes bekrPfias genom att man riknar ut 
vilken hiindelse som biir intriEa om man gor 
vissa teoretiska och empiriska antaganden 
och riggar till en hestimd situation. Man an- 
stiiller ett exprnmerrtum crucis. IntriEar hin- 
delsen efter heridkning, ridknas det som stiid 
for antagandet. IntriiEar hiindelsen inte, ty- 
der det p i  att antagandet var felaktigt. (An- 
tagandet hehover inte vara felaktigt. Det kan 
vara fel p i  observationerna till exempel.) 

I de hermeneutiska eller forstiende ve- 
tenskaperna har man att gora med handlin- 
gar och deras resultat snarare i n  hindelser. 
De hermeneutiska vetenskaperna har att 
gora med meningsbiirande objekt, ferstielse- 
ohjekt, som det giller att forst2 och forklara. 
Nu skulle man kunna fiirsiika konstruera de 
hermeneutiska vetenskaperna som en paral- 
lell till de experimentella vetenskaperna som 
studerar objekt och hiindelser i Ilaturen och 
siitta igling med att leta efier nigot som mot- 
svarar experiwzerrtu rmns i de hermeneutiska 
vetenskaperna. Det ar en analysstrategi som 
jag vill avsti fGn. En anledning till att jag vill 
avsti frin en sidan strategi iir att man p3 SA 

vis I<itt kan komma att assimilera de her- 
meneutiska vetenskaperna iiver hovan till 
naturvetenskaperna. Strategin inbjuder till 
6versl:jtning av de skillnader som eventuellt 
finns mellan naturvetenskaper och forstien- 
de humanvetenskaper: L i t  oss hellre gi fdtt 
p2 fr9gan: Hur avgiir man om hermeneutis- 
ka antaganden i r  riktiga eller felaktiga? 

Hiir finns det antagligen intressanta skill- 
nader (och likheter) mellan de texttolkande 
hermeneutiska disciplinerna och andra verk- 
tolkande vetenskaper ( t  ex litteraturhistoria 
och konsthistoria) i ena sidan och de hand- 
lingsforstiende hermeneutiska disciplinerna 
i andra sidan. 

NPr det caller texter och andra verk, som 
:dr resultatet av avsiktliga handlingar, kan 
man skilja mellan avsindaradekvata och 
mottagaradekvata tolkningar. En viisentlig 
uppgift fiir de historiska estetiska discipli- 
nerna iir att rekonstruera den tidstrogna me- 
ningen, fiirfittarens avsedda mening och de 
samtida iakttagarnas tolkningar. l let  krdvs 
en rekonstruktion av hetingelserna fiir diti- 
dens meningsproduktion (en kartl<iggning 
av upphovsmannens och hans lisares (9ski- 
dares etc) handlingsrum och de institutioner 
som konstituerar handlingsrummet. Detta 
expliceras i praxis-modellen for forstielse. 
En sidan rekonstruktion sker alltid inom en 
viss horisont, analysatorns horisont. En re- 
konstruktion av en tidigare tolkni~lgspraxis 
miste diirfiir fylla n9got syfte inom analysa- 
torns sociala rum (en adekvat tolklling mas- 
te dzrfor uppfylla b ide  kravet p i  tidstrogen- 
het (avs:indaradekvans) och relevans i nuet 
(mottagaradekvans). Men man kan ocksi 
tanka sig verk- tolkningar som skiljer sig pli- 
tagligt frin den avsedda tolkningen och som 
iir intressanta fiir oss p3 nigot s:dtt. 

l let  :jr med andra ord inget nodvandigt 

H E K K  H S~ A K Z Z D E A I I  72 



T O R E  N O R D E N S T A M :  

villkor for en adekvat verktolkning att den 2r 
avsiindaradekvat, om dct nu inte iir historia 
man bedriver. Jag skall inte g i  niirmarc in p i  
verktolkningens teori har. Det iir ett tema 
som jag skall iterkomma till i arbetct >,For- 
klaring och forstielse i konstvetenskapen<<, 
diir jag tar utgingspunkt i de problem som 
Picassos, Braques och Mondrians arbeten 
frlin 1907 framover erbjuder for iakttagaren. 
I stallet giir jag over till de hand- lingsforsti- 
ende disciplinerna (till exempel socialantro- 
pologi). 

En grundliiggande uppgift for dessa her- 
meneutiska discipliner ar att hjiilpa till att ar- 
tikulera det vetande som existerar i mer eller 
mindre oartikulerad form p i  olika handlings- 
omrliden. Det ar antagligen klargorande att 
skilja mellan tvA slags vetande av detta slag, 
som man kan kalla for >>praktisk kunskapcc 
och >>ideologier<<. 

En skomakare har kunskaper och Firdig- 
heter som kommer till uttryck i hans siitt att 
tillverka och reparera skodon i forsta hand, 
och vidare i hans bedomningar av utfort ar- 
bete, i hans satt att tala om skor och s i  vida- 
re. Han har Fdrdighetskunskaper (,,know 
how<<)eller >>praktisk kunskapc.1 En iaktta- 
gare kan ta p i  sig uppgiften att formulera 
dessa praktiska kunskaper i ord, med andra 
ord forsiika forvandla den praktiska kunska- 
pen till teoretisk kunskap. Kriteriet p i  att 
omvandlingen till teoretisk kunskap har fir- 
siggitt p i  ett riktig vis iir dels att skomaka- 
ren kan kiinna igen sig i beskrivningarna och 
analyserna, eventuellt med den upplarning i 
a~lalysperspektiv som kail kriivas, och dels 
att den teoretiska kunskapen kan fungera 
som handledning for andra i konsten att till- 
verka skor eller iitminstone bidra till att klar- 
gora skomakarkonsten 6 r  utomstiende. 

Exemplet kan generaliseras till att gdla 
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alla handlingar. Allt handlande kridver en 
viss kompetens, som i princip kan rekonstru- 
eras av en analysator. Skomakarens kompc- 
tens, spriikbrukarens kompetens, dataopera- 
torcns kompetens, vetenskapsmanncns kom- 
petens osv kan analyseras och darmed for- 
vandlas till teoretisk kunskap., I princip mis- 
te denna teoretiska kunskap vara acceptabel 
for de berorda, om den skall kunna giira an- 
spr5.k p i  giltighet. Det iir nodviindigt att siiga 
ni principcc, eftersom det i praktiken kan krid- 
va en ling upplarning i analyssprAket for att 
den berorde skall kunna folja analysen. Det 
galler till exempel for en avancerad syntak- 

tisk analys av en normalsvensks sprikliga 
kompetens, eller en socialantropologisk teo- 
retisk analys av strukturerna i ett traditio- 
nellt samhalle. De som i praktiken avgiir om 
en analys av detta slag ar riktig ar kiinnarna, 
det vill siiga den relevanta gruppen av veten- 
skapsmiin, konnassorer och v:dlartikulerade 
analysander. Wilhelm Dilthey formulerade 
det pii foljande vis en giing: 

Historikern, soln arbetar med verkningssam- 
manhang, 11~Pste analysera och sammanstalla 
pP ett sPdant vis att detaljkiinna sen inte sak- 

nar nigot. 

Han tillade att detta kr:iver ett bestydmt siitt 
att se, med andra ord att man anliigger ett 
fruktbart perspektiv p i  det som undersiiks." 
Darav de komplikationer for valideringen 
som antytts ovan med frasen >>iprincip.. 

Nar det galler ideologier av olika slag, blir 
det annu tydligare varfiir analysresultaten 
miste literforas till de berorda for validering. 
I ideologiska analyser ar det ett avgiirande 
kriteriuin p i  analysens riktighet att de beror- 
da kan kiinna igen sig i analysen, att de upp- 
lever den som tridffande, att de inte saknar 
nggot vdsentligt, osv. 
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Atcrfiiringcn av forskningens resultat, he- 
skrivningarna och analyserna till de heskriv- 
na  och analyscradc pcrsoncrna, iir diirfiir 
inte hara en moralisk angcliigcnhct. L)ct iir 
ctt viiscntligt momerit i sjiilva den her-
mcncutiska mctoden. 

Aterfiiririgen g:ir normalt intc till s i  att 
rnari fiirst irisamlar data geriom samtal, se- 
dan  analyscrar dcssa insarnladc data och till 
sist kontrollcrar om analyse11 stiirnmcr frliri 

de undersiiktas synpunkt gcnom att dirckt 
konfrontera dem med resultaten och se orn 

de iir acceptahla ellcr intc fiir dc undcrsiikta. 
Valideririgeri iir riigot so111 sker hela tiden i 
den dialog som iir kiirnan i all hermcncutisk 

forskriing. 
Niir jag arbctade mcd att wtikulcra och 

exernpel som filllcr in i det fiircslagna miinst- 
ret. Och, viktigarc, andra personcr kan giira 
dctsamma. Ett avgiirandc kritcrium pd att 
analyserna och heskrivningarna i ,Sl~itrlcc?~i:c.r. 
Kt/lzi:c.iir riktiga iir att andra s~ldancscr och 

xndra arabcr kiinncr igeri sig i fr~umstiillning- 
en, att de upplever framstiillningcn sorn triif- 
f~ride,och att de kan fortsiitta att cxcmplifje- 

ra f~a1~1stiill11i1lgcriinorn del1 mrn sorn hokcn 
ritar upp. Niir cn kiinnare sorn Kaphael l'atai 

uppfilttar framstiillriingcr~ i Et/lli:sS/~dm/c~si. 
som triitlandc och kari fiira t a~ ike~ingarna  

vidare med riytt ernpiriskt illustrationsrnate- 
rial, sli iir det cn hekriifielse av framstiillnin- 
gcns riktighct.Wiir rcflcktcrade araher kiin- 

ncr igen sig och uppfilttar den sorn att den 
slsr Ill~vudct pii spikcn, s i  iir det ctt avgiiran- 

analyscl-a sudancsiska moralfiircst%llni11~~r, dc tcckcn pli att framstiillningcn iir riktig. 
haridade lag varje samtal mcd nyckclpcrso- 
ncrna (infor~~iantcrna),skrcv ut bandct sii 

snart so111 11ii)jligt cficr sarntalct, rcflcktcl-adc 
iivcr utskrificn och anviindc dctta so111 111- 
giingslxi~~ktfiir niista samtal. Niir niari arbe- 
tar dirckt mcd informanter. Ilar mar1 ju miij-
lighct att fortliiparidc fi siria iritryck hckriif- 
tadc ellcr korrigerade av de heriirda iridivi- 
dcrna. Ilctta grlilldirislag i herrnencutisk 
praxis filllcr hort, cllcr finns hara i fiirkortad 

fOr1~1,riiir man Ilillcr p i  mcd tcxtcr. l>ct iir cn 
anledning till att tcxttolkningsmodcllcn 
(typcxcmpel idag: (hdarners hermerie~~tik;) 
:jr vilselcdaride. l>et sker alltsd en fortliipan- 

de validering under heskrivningens och ana-

lysens gling. Niir arbetet iir avslutat och en 
rapport fiireligger, tilkommer ytterligare 

mejligheter att El thekrLiftelse och avkriifielse. 
Ue direkt involverade personerna kari ta 

stiillnirig till ~~ridersiikriinge~~s somresultat 
helhet och peka p5 luckor i framstiillningen, 
skevheter I fram\tiillningen, kom11ia lned 

motexempcl osv, cllcr fylla I mcd yttcrligarc 

Niir mar1 har att giira mcd m:inga irifor-
rnantcr, kompliceras hildcn ndgot rneri p n d -

principcrna iir desamma so111 i del1 cllkla i r i -

tcrvjusitllationm i Sudancsc I<thics diir det 
hara var Fiir att fii tre h ~ ~ v ~ ~ d i n f o r ~ ~ i a ~ i t c r .  
styrscl p i  samtalen mcd rnhnga informanter 
kan man tillgripa ljiilprncdel sorn staridardi- 
sel-adc sa~~i ta l  Vali-och tviirko1ltaktrniite11~~1 

dcririgcn iir hiir inhyggd pd sarnma vis som i 

dc fortliipande samtalcn i Suitrlmi:c.r' E//lri:c.. 
litt avgiirandc tecken p i  att cn diagrios iir 
riktig 3r ocksh hiir att andra involvcl-ade iin 
de dirckt analyscradc kiinner igen sig. (It/ 

r.c/.c.lc:t cx att bcskrivningeri och arialysen av 
skeendena iriorn I'AAS-projektets tvd fall- 
studier stammer i tilliimpliga delar.) 

En komplikation iir att mar1 kari ha F'llsk 

s,jiilvfiirstielse, Glska ideologier, och darfiir 
inte kiirina igcn sig i er1 fiireslageri bcskriv- 
riing och analys. I<n modell fiir en kritisk 
arialys i fiirstiielsens tiiirist erbjudes av psyko- 
xnalysen."' Idcologikritik mii,jliggiirs genorn 

att den analyserade och den analysel-aride 
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ten ovanfiir kan ocks5 ses som ett utkast till "Den herme~leutiske forskaren ar inte bara 
ett portratt av Bo Goranzon s i  som han ett sprAkror. Han ar ocksi pedagog." I det 
framtrader i sina stora projekt pa 8 0  och hiir aktuella fallet, Bo G., kan det till'dggas att 
go-talet. han ocksa ar regissor och administratiir och 

Ett portr:?itt i stor skala av denna figur fi11- i~lspicient och ekonomichef och allt det som 
ner man i Maria Hammarens avhandling e!jest krJdvs for att med framg5ng kunna spe- 
Ledtrid i forvandli~lg. Om att skapa eI1 re- la rollen som inrlovator i utforskandet av vad 
flekterande praxis (~c)cjg),som handlar o m  praktisk kunskap ar. 
den metodutveckli~lg som hon och Ro Gii- 
ranzon gemensamt bedrivit de  senaste ire11. 

NOTER 

I L'nderlagct fiir dcsaa sidor i r  samtal rnellan Bo (;iiran~on och nlig dcli 1-2  juni 1977. 
2 Jfr mill artikcl ~ 0 m  Oslo 1y 77 (under tryckning). hurnanvitcnskapcnea tcoris, t;orshni~~gsr~yf/, 
3 Jfr t ex mitt tidigare notat >F<jriindringoch praxis.; och c.  DANHOLT, S. J O H A N N E S S E N  och T. NOR- KIEL.L 

D E N STAM : HI:S/O~ZP,  llrlr .;lifen.rhr~p.!fl/o.sq/Lsh~~ Wi/@~z.rti.inI,R r/e~z.r lipp/b(- vltenshap og srrmji~nn. t rud~~?~~zcn j ia  

ning a7,v~/i.nshup.shis~orie~~~,
stensiler jani~ari r 977. 


4 J ~ ~ ~ I L B F I I T 
] K Y L E Sutredningom ~knowinghowr och >knowing that. iTheConcel-rt ofblind (1949). kap. 2. 
Terlncn zpraktisk kunskap g2r rillbaka till Aristotclea. Se iiven (: .E.M. ,\~iscomhe, I~ztcnLlbn( I  y 57). 

j Jfr mina bidrag till antologierna Irfeu/ogi 0th q:rt~mu~.;lr~e;Gl,,r~ ug(Studentlitteratur, Lund I 976) och Ifu~zrl(,~rg 
r~fI~~hsjorr,ji~.r~shnji~f;,rIIrzr~.s,Vy~n"/l~;m(Gyldendals, Oslo r y 76) .  

6 LIerAuj6uu rl~~rg~schicAf/ich~r~ (191 a ) ,  S 2 0 2  i Suhrkarnp-ul-rplagan I 970.m,//irr doz (;n:ster~a~:csr~~.s~~Ar~fi~n 

7 11.4N!+<:EOR(:G A D A M E R ,  m~hrheitudM~thottL.,1960 och senare upp~agor. 
R Jfr R. PATAI,  Araht'n (1974) ( alnerikanskt oripnal: ?%p Arrzb Mfirtl); och mina kommentarer i uppsatsen 

>>Xrabiskmoralsyn(( (stencil 1977, "all tryckas i antologi p8 Unirel-sitetsforlaget) 

g Se u o och r / rz t i lsys/~ lmufs l~ch/ I~~~.  gii?1o~n.s/iz12-co I< 4N zo N.  .Tturz'kr 127.  orbef~orgn~risu~io~z Ku11shrzp.rt~pp6y~q11rrd 
rl~zrrl~:srtrt/~~.sr~nr(irl ierzjkNrludii (I '  A 4 5 Rapport nr 3 ), och no c; o 11 4~ zo N,  Stutliim, or- och fslr~r&un/i~htl/l~dtr~r~ 

br~t,ru~~zr~'Sntiunoih r/u/u.y rtf~/l~utzt~ch/fizg K1enshnps11ppbygp711rr~ge1runr U N N ! ~ . SNL. tzdjz//st~dtL%fnjirr~j~rrz~zrir PA A S  

Kapport nr 4. 
I o Detta iir en grundide hos KARL-OTTO APEL.  R A U N I T Z K Y ,  Cil~~~~~mporaiy~(i/lou/.s Vol. I1Set  ex c: d'Mtt~z.vif~le,~, 

( I  968 och senare upplagor). Om liermeneutik och ideologikritik, se t ex sarnlingsvolymell Hr.rm~r~~utihurrti 
Id(~u/o~i~krihh, Suhrkamp 1971. red. I l A n E R M A S - H E N R I C H - . T A I : I I E S ,  

11Jfr~ninartikel.F<jriindringgenomfiirstielsea,Ekonomennr 1 2 ,  1976; ocksli 13. C O I < A N Z O N ,  . I .  NORI)ESS-
L A M ,  M.  u ~ A ~ : s ~ n A ~ , A r b ~ ~ t ~ / u n n i ~ p ~ i(Stockholm I 976), kap 2. Llet kan tilllggas art cn del av ar- t l r a ~ n o f e ~ ~  
hetet ornkring ferklaring och fiirs~ielse i konstvetenskapen och andra humanistiska imnen, som nlrnns tidiga- 
re i textcn, nu finns redovisat i boken Frrzn ho~zst ti/l7~dfn.shup ( I y 94). Ett urval av det material soln nirnns i not 
3 finns tryckr i boken Yilrrr.shapr~~~cs i ?,it(~nsh[zp~~~z~.s rred. K.S. J ~ H A N -wh.rL. (r'n~nnl/r~rjnroh/~l/~~~r histurio~rr</;, 
NEssRN & T. NOIIIlENs~I'AM, Filosoiisk instit~ltt, ~lliversitctct i Rcrgen 1996. Artikeln som niimns i not 8 i r  
tryckt i T. Gudbrandson 8:E.,\. IVyller, rcd., Aruhmc og is/r~rn. Frtr Abruh~zm /;l .h~lid~-D.str~n (1978). Viktiga 
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