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Förord 

Föreliggande arbete avser att ge en kritisk presentation av de metodregler, som 

bör gälla för studiet av politik som ett rationellt samtal. De sju kapitlen avspeglar 

stegen i en sådan analys. 

1 det första kapitlet utmejslas den grundläggande skillnaden mellan att 

anlägga en innehållslig och en funktionell infallsvinkel på politiska idéer. 

Det kan inte nog starkt understrykas, att det rör sig om två olika sätt att 

betrakta politiska budskap, inte om två olika egenskaper hos budskapen i 

fråga. Syftet med en innehållslig idéanalys är att ta ställning till giltigheten 

hos de politiska utsagorna; man beskriver det problem som budskapen 

uttalar sig om och det perspektiv som läggs på problemet; man söker sedan 

bedöma föreställningarnas systematik, klarhet, relevans. konsistens och 

logiska giltighet samt empiriska hållbarhet. Vid en funktionell idéanalys 

skjuts däremot giltighetsfrågan i bakgrunden till förmån för 

förklaringsfrågan. Här undersöker man om olika aktörers omfattande av 

politiska idéer kan uppfattas som resultat av antingen en ”rationalistisk” 

kalkyl eller ”kausala” betingelser. Att den funktionella idéanalysen kan 

indelas i en rationalistisk och en kausal undergrupp beroende på vilket 

förklaringsperspektiv som anläggs och att detta strängt måste skiljas från 

den innehållsliga idéanalysen är en av detta kapitels främsta poänger. En 

annan är indelningen av den ”rationalistiska” funktionella analysen i två 

undergrupper. 

Detta är en starkt försummad sektor av politikvetenskapens metodområde. 

Att ägna sig åt något så ”kvalitativt” och ”traditionellt” betraktas nog av en 

del som en mindervärdig och perifer sysselsättning. Detta kan bero på att 

man helt felaktigt likställer innehållslig idéanalys med politisk idéhistoria. 

Kanske tror man också att den innehållsliga idéanalysens metoder blott kan 

tillämpas på ideologier och mer storslagna tankesystem med liten praktisk 

relevans. Men det nya som skett sedan Herbert Tingsten utsatte de politiska 

ideologierna för sin idékritik är att samma principiella tillvägagångssätt 

börjat tillämpas på uttalanden fällda i ett politiskt vardagssammanhang. 

Jordbrukspolitiken, näringspolitiken, socialpolitiken, utbildningspolitiken, 

bostadspolitiken, miljövårdspolitiken, författningspolitiken och 

utrikespolitiken granskas från innehållsliga utgångspunkter. Ideologikritiken 

håller på att förvandlas till sektoriellt orienterad s.k. policyforskning. Sett i 

detta sammanhang blir den innehållsliga idéana-  
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lysen ett av den moderna statskunskapens mer relevanta betraktelsesätt.  

Men kunskapen om den innehållsliga idéanalysens metoder är värdefull 

icke blott när man bedriver innehållslig analys; de spelar indirekt en 

mycket betydelsefull roll när man arbetar med rationalistiska förklaringar. 

Och detta är, liksom policyforskningen, ett område som i teoretiskt avse-

ende gått starkt framåt under senare år. Men fortfarande står den obetyd -

liga metodutveckling som ägt rum inom statskunskapens ram på dessa 

båda fält i skärande kontrast till den livliga, ofta statistiskt orienterade 

metoddebatt som förts inom den gren av politikforskningen, som sätter in 

det politiska i ett orsakssammanhang. Föreliggande arbete kan därför ses 

som ett försök att stimulera till metodiskt nytänkande inom två viktiga, 

men hittills ganska outvecklade områden. 

Kapitel två understryker nödvändigheten av att skilja mellan det politiska 

språk som är objektet för studien och forskarens eget analysspråk. Det fö rra 

kan kallas objektspråk, det senare metaspråk. Kapitlet ger några synpunkter 

på frågan hur man konstruerar ett analysspråk. Den innehållsliga 

idéanalysen måste starta med att forskaren själv formulerar ett problem och 

lägger ett perspektiv på problemet. Ett försök görs att utveckla Arne Næss’ 

mycket generella och logiskt betonade ”teori”, den s.k. pro et 

contraanalysen till tre alternativa systematiseringsmodeller: sakfråge-, 

grupp- respektive konfrontationsmodellen. Pro et contraanalysens fördelar 

och begränsningar diskuteras. Att den måste kombineras med teoretiska 

redskap som har anknytning till sakfrågan har man i många framställningar 

helt förbisett. Hur man utvecklar och tillämpar sådana teoretiska verktyg 

exemplifieras med Robert Heegers analys av Antonio Gramscis 

ideologibegrepp. 

I kapitel tre behandlas några av de svårigheter som möter den som med 

hjälp av sitt analysspråk skall tolka de politiska budskapen på objekt-

språksnivån. Vikten av att skilja mellan meningsfrågan och sanningsfrågan 

poängteras. Att politiska utsagor kan uttrycka flera olika meningar samti -

digt betonas i anslutning till den av P. H. Nowell-Smith utvecklade s.k. 

janusprincipen. Olika typer av mångtydigheter och vagheter i det politiska 

språket behandlas. Med hjälp av exempel visas hur dessa egenskaper 

utnyttjas för att dölja såväl reell enighet som reell oenighet mellan politiska 

aktörer. 

Därpå bestäms innebörden av begreppen tolkning, rimlig tolkning och 

precisering. Dessa redskap kombineras med fyra olika, framför allt av 

jurister och filosofer utvecklade tolkningsläror: bokstavstolkning och 

intentionstolkning, som är mer vanliga, samt systematisk tolkning och re-

konstruktiv tolkning, vilka förvisso är mer ovanliga men fördenskull inga-

lunda oprövade. Att de tre första är användbara som tolkningsinstrument 

råder inget tvivel om; däremot är det tveksamt om den fjärde verkligen  
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skall betraktas som en tolkningsmetod eller som en teknik att bygga upp teorier 

och hypoteser. 

Ibland ställs den som studerar politiska idéer i den situationen, att mate-

rialet innehåller en helt annan syn på vad mening är för något och hur 

tolkning skall gå till. Han står öga mot öga mot en alternativ meningsteori 

eller en alternativ tolkningsteori. Oenigheten gäller således ej blott själva 

tolkningsresultaten utan de regler som skall styra tolkningsverksamheten 

överhuvudtaget. Det uppstår en fundamental konflikt om vilket grundläg-

gande regelsystem, som skall styra den innehållsliga idéanalysen. Sådana 

regelkonflikter uppträder ej blott i det semantiska skedet utan även i 

relevansprövningen och i den logiska analysen samt vid granskningen av 

verklighetsomdömens och värdeomdömens hållbarhet. Man kan stöta på 

alternativa regler för relevansprövning, en alternativ logik, alternativa 

föreställningar om vad som skall avses med ”sanning” eller alternativa 

värdeteorier. Dessa regelkonflikter har tidigare i rätt stor utsträckning varit 

förbisedda; de kommer därför att uppmärksammas på flera punkter i 

framställningen. I detta sammanhang tas konflikten mellan Poppers nomi -

nalistiska och Platons och Marx' essentialistiska meningsteori upp som 

exempel. Dessförinnan diskuteras emellertid flera olika teorier om vad som 

skall förstås med ”mening”: referensteorin, den operationella teorin och 

den s.k. bruksregelteorin, vilken kan återfinnas i Wittgensteins senare 

arbeten. Detta kompletteras med John Austins distinktion mellan lokut, 

illokut och perlokut bruk av språket. Detta avsnitt (3.6.1.) är emellertid så 

pass fristående, att det kan förbigås av den som så önskar.  

I kapitel fyra visas hur en granskning av argumentens relevans för den 

givna tesen bör gå till. Jag försöker demonstrera att en sammanblandnin g av 

den innehållsliga och den funktionella aspekten på det politiska språket ger 

upphov till det genetiska felslutet. Ett par andra klassiska felslut behandlas 

också. Inom relevansanalysens område uppstår ganska ofta en fundamental 

regelkonflikt mellan sådana som i likhet med mig själv vill göra en skarp 

åtskillnad mellan innehållsligt och funktionellt och sådana som söker slå 

dialektiska bryggor mellan dessa båda angreppsätt. Det klassiska försvaret 

för den senare ståndpunkten återfinns i Karl Mannheims kunskapssociologi, 

som i detta sammanhang avfärdas på ett delvis annorlunda sätt än brukligt. 

Resonemanget är fundamentalt for det tänkesätt som präglar hela Det 

rationella politiska samtalet. 

Sedan de politiska uttalandena tolkats, beskrivits, klassificerats och 

systematiserats och sedan argumentens potentiella beviskraft för stånd-

punkterna undersökts kan eventuella slutledningars logiska giltighet prö-

vas. Kapitel fem innehåller några enkla standardresonemang om slutled-

ningar, sanningsvärdetabeller för de fem grundläggande satskonnektiven 

inte”, ”och”, ”eller”, ”om – så” och ”om och endast om – så” samt om 
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hur slutledningar prövas med hjälp av tabellmetoden. Detta följs upp av några 

lika enkla resonemang om motsägelsefulla påståenden respektive 

värdeomdömen. Eftersom detta inte ger någonting nytt utöver elementära 

kunskaper i logik kan det naturligtvis förbigås av den som redan känner sig 

hemmastadd på området. Kapitlet avslutas med ett exempel på en funda-

mental konflikt im själva det logiska regelsystemet: Alasdair Maclntyres 

granskning av Herbert Marcuses kritik av logikens lagar. 

Momenten i en hållbarhetsprövning av det politiska språkets verklig-

hetsomdömen tas upp i det näst sista kapitlet. Många föreställer sig att en 

hållbarhetsanalys förutsätter en omfattande insamling och bearbetning av ett 

empiriskt material. Detta är naturligtvis också i princip riktigt. Jag försöker 

emellertid visa, att om man tänker sig hållbarhetsprövning inte som 

verifiering utan som falsifiering kan anmärkningsvärda resultat uppnås utan 

något mödosamt datainsamlande alls. 

Som underlag för en diskussion om regelkonflikter i hållbarhetsanalysen 

presenteras några alternativ till korrespondensteorin för sanning. Avslut-

ningsvis penetreras några ideologiska uttalanden från exempelvis det na-

zistiska lägret, vilka innehåller starkt avvikande uppfattningar om vad san-

ning är och hur hållbarhet skall testas. 

1 klarhetens intresse bör man i en diskussion om värdefrågor skilja 

mellan värdesatser, värdeomdömen, värden och värderingar. Detta under-

stryks i det avslutande kapitlet, som tar upp tre värdeproblem. Tingstens 

lära om att ”verklighetsomdömen” snarare än ”värderingar
- -

spelar hu-

vudrollen” i en politisk ideologi preciseras i fyra olika riktningar. Den 

rimligaste tolkningen av hans tes – att verklighetsomdömen kvantitativt sett 

förekommer oftare i politiska ideologier än värdeomdömen – ifrågasätts på 

framför allt två grunder. Tingsten tycks ha förbisett att ideologiskt politiskt 

språk enligt janusprincipen ofta har ej blott informativ utan även olika typer 

av icke-informativ mening. Men framför allt tycks han inte ha beaktat att 

normativa premisser förekommer i praktiskt resonerande även om de inte är 

verbaliserande och explicit utsagda; för att tolkningen av en ideologisk 

framställning skall bli systematisk och ge en rättvisande bild bör 

premisserna dras fram i ljuset och skrivas ut. Tillsammantaget innebär detta 

en allvarlig försvagning av Tingstens tes.  

En skarp distinktion görs vidare mellan två andra problem: frågan om att 

värderingar styr olika val i forskningsprocessen t.ex. val av begrepp och 

data, och frågan om hur man avgör om värdeomdömen är sanna eller 

falska, giltiga eller ogiltiga. Många skendiskussioner i samhällsvetenska-

pen kommer sig av att man inte hållit dessa saker isär, vilket visas med ett 

exempel. 

När statsvetare ventilerar spörsmålet om hur man skall avgöra värde-

omdömens giltighet, brukar de ofta ta vägen över de metaetiska värde-  



Förord 13 

teorierna. Dessa antas kunna ge generella direktiv för handlandet i dessa 

stycken. För att avgöra fruktbarheten av detta angreppssätt presenteras de 

vanligaste värdeteorierna: värdeobjektivismen, värderelativismen och 

värdenihilismen. Den invändning mot värdenihilismen som går ut på att 

denna lära förväxlar frågorna om ursprung och giltighet (sic!) tycks mig så 

allvarlig, att teorin bör överges som övergripande värdedoktrin. Två nya 

värdeteorier, preskriptivismen och nynaturalismen, berörs mer i förbigående. 

Överhuvudtaget tycks inga klara besked stå att finna inom eller vara att 

vänta från metaetiken. 

En praktisk utväg anvisas därför: att sådana värdeomdömen som handlar 

om medel att nå mål kan tolkas objektivistiskt som påståenden och prövas 

empiriskt i vanlig ordning. Detta gör omvägen över metaetiken praktiskt sett 

onödig. Kapitlet avslutas med ett exempel på en fundamental värdeteoretisk 

konflikt mellan emotivisten Felix Oppenheim och värdeintuitionisten 

(värdeobjektivisten) Carl J. Friedrich. 

Som vi nu har sett spänner framställningen över ett vidsträckt och 

svårkultiverat problemområde. Många kommer säkerligen att fördöma hela 

företaget att ge sig i kast med ett så stort och tungarbetat fält. För att undgå 

att bli ytlig och trivial borde jag ha valt ut ett mer begränsat problem för 

intensivt specialstudium. Det skall villigt medges att specialister inom 

filosofi, lingvistik eller juridik säkert kommer att finna många partier 

elementära intill gränsen för det triviala. Till mitt försvar skulle jag emel-

lertid vilja anföra att studien inte utger sig för att vara något bidrag till dessa 

vetenskapers diskurser utan till den politiska idéanalysens metodologi. 

Sådant som ter sig trivialt i ett sammanhang kan vara ett klargörande av stor 

räckvidd i ett annat. Och eftersom det varken inom nordiskt eller 

anglosaxiskt språkområde mig veterligen finns någon samlad framställning 

av dessa metodproblem överhuvudtaget, saknas en tradition att falla tillbaka 

på. Att skriva en bok om detta blir därför ingen vanlig kompilering av lätt 

tillgängliga och allmänt accepterade lärobokskunskaper. 

Ett av glädjeämnena med att avsluta denna undersökning är att jag får 

tillfälle att framföra ett tack till alla de studenter, vänner, kolleger och 

organisationer, som på ett eller annat sätt hjälpt mig i mitt arbete. 

Först vill jag likväl rikta ett tack till de studenter, som gått på mina kurser i 

politisk idéanalys vid universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm och vid 

universitetsfilialen i Örebro för mängder av konstruktiva uppslag och 

kritiska invändningar. Mitt varma tack går också till alla personer, som tagit 

sig tid att läsa och kommentera delar av manuskriptet, som upprepade 

gånger brevledes eller muntligen gett synpunkter på problemen, som gett 

mig ekonomiska möjligheter att ägna mig åt forskning, som allmänt upp-

muntrat och stött mig eller som gett mig arbetsutrymme och tak över 

huvudet under mina forskningsresor. Bland dessa vill jag särskilt nämna 



Eric Bellquist, Stefan Björklund, Mats Bäck, Thorild Dahlquist, Nils El-

vander, Sverker Gustavsson, Robert Heeger, Barry Holmström, Ove Jo-

anson, Helle Kanger, Stig Kanger, Leif Lewin, Folke Lindahl, Lennart J. 

Lundqvist. Anna-Karin Malmström, Knut Midgaard, Lars Nord, Claes 

Ryn, Gunnar Sjöblom, Bertil Strömberg, Stig Strömholm, Björn Söder-

feldt och Björn Wittrock. 

En del av arbetet på boken har utförts under ett mer än årslångt uppehåll i 

rikt stimulerande miljöer vid John F. Kennedy School of Government, 

Harvard (1975–76) och Department of Political Science, University of 

California i Berkeley (1976). Ekonomiskt möjliggjordes vistelsen genom 

Ford Foundations och Sverige-Amerika Stiftelsens hjälp. Till dessa 

organisationer frambärs härmed ett vördsamt tack. 

Mitt varma tack går också till min hustru, Siv Vedung, för hennes arbete 

med litteraturförteckningen men framför allt för att hon alltid trott på mig. 

Tilläggas bör att återstående tankefel och ofullkomligheter naturligtvis 

måste föras upp på mitt eget debetkonto. 

Uppsala den 5 november 1976 

Evert Vedung 
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Conversation], Stockholm: Bonniers, 1977, in Swedish. 

Chronological order by authors [Kronologisk ordning, författare] 

 

2 Ideational analysis [Idéanalys] 

Citations of Vedung, Evert, 1977, Det rationella politiska samtalet [Rational Political 

Conversation], Stockholm: Bonniers, 1977, in Swedish. 

Alphabetical order by authors [Bokstavsordning, författare] 

 

På nätet finns också en bibliografi över Evert Vedungs skrivna verk.  

3 Ideational analysis [Idéanalys] 

Bibliography of written works by Evert Vedung [b 1938] 

Chronological order 

Fålhagen, Uppsala, den 26 aug 2018, Evert Vedung 



 

1. Innehållslig och funktionell idéanalys 
 

Political theories ... live on two planes or play a double role. They are 

theories or logical entities belonging to the abstract world of thought, but 

they are also beliefs, events in people's minds and factors in their con-duct.  

 

Med dessa ord, uttalade året efter det att han gett ut sin stora handbok 

om den politiska filosofins historia, ville Georg H. Sabine 

uppenbarligen fästa uppmärksamheten på en central distinktion för 

studiet av politiska teorier.  

 

In this latter role they are influential, not because they are true but because 

they are believed. On this plane they operate as events, or as actual factors 

in historical situations, and as such are part of the data which the historian 

of politics has to deal with. But this historical reality is obviously not what 

interests those persons who sincerely believe a theory to be true: such 

persons are not interested in a theory because it exists but because they 

believe it to be a valid explanation of something else.  

 

Av detta resonemang drog Sabine slutsatsen att man borde skilja mellan 

två slags angreppssätt: ”a rational criticism” och ”a study of historical 

causes (of political theories)”.
1 

 

Den distinktion som Sabine här antydde och som även en del andra 

författare varit inne på
2
 är oerhört central för studiet av alla sorters 

politiska idéer. Förvånansvärt nog har den emellertid bearbetats 

mycket litet, sedan Sabine publicerade sin artikel år 1939. Här skall ett 

försök till vidareutveckling göras. Den preciserade och generaliserade 

distinktion som därvid erhålles kommer att kallas för innehållslig och 

funktionell idéanalys
3
 

1.1. Vad menas med ”politiska idéer”? 

För Sabine var det naturligt att tillämpa distinktionen på politiska 

teorier, eftersom han just hade skildrat deras historia. Jag skulle 

emellertid vilja utvidga tillämpningsområdet till att gälla politiska 

idéer i mer allmän bemärkelse. Innan jag går vidare med själva 

distinktionen mellan innehållsligt och funktionellt skall jag ge en liten 

antydan om vad som avses med uttryck som ”politiska idéer” eller 

”politiska meddelanden” och ”politiska budskap”
.
. vilka kommer att 



användas ungefär synonymt med ”politiska idéer. Härmed betecknas en 

mycket vid grupp av politiska föreställ-  
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ningar från de mest utarbetade och systematiska världsåskådningar till 

enkla utsagor fällda i ett politiskt vardagssammanhang. Det kan vara fråga 

om politiska filosofier, ideologier, doktriner, trossystem, opinioner, åsik-

ter, övertygelser, föreställningar, uttalanden, ståndpunkter och argument, 

författningar, avtal, fördrag, deklarationer, program, utredningar eller 

andra liknande fenomen. I dessa uttryck innefattas (i) de satser eller ord 

som uttalas (”Alexander Solsjenitsyn är en lojal tjänare till imperialis-

men”), (ii) det som utsägs genom satserna och orden (att Alexander 

Solsjenitsyn är en lojal tjänare till imperialismen) samt (iii) den 

språkhandling som begås genom uttalandet (yttrandet av ”Alexander 

Solsjenitsyn är en lojal tjänare till imperialismen”). 

Uppenbarligen kommer väl alltid muntligt och framför allt skriftligt 

uttryckta politiska budskap att stå i centrum för den politiske idéanalytikerns 

intresse. I princip kan emellertid politiska meddelanden också förmedlas på 

icke-verbal väg, t.ex. genom användning av paraspråk, gester och bilder. 

Även tid, tystnad (vad som inte sägs) och rumsligt avstånd talar och bör 

därför i princip inte uteslutas av den som studerar politiska idéer. 

”Politisk idéanalys” kommer i fortsättningen att användas för att beteckna 

dels det studium som avser att kasta ljus över någon typ av politiska idéer, 

dels resultaten av detta studium. 

Exemplifieringar brukar alltid göra allmänna resonemang mer begripliga. 

Politisk idéanalys kan vara inriktad på politiskt vardagsspråk i exempelvis 

politikers tal, dagstidningars ledarartiklar, statliga utredningar, broschyrer 

och uppsatser i politiska tidskrifter. Goda exempel härpå erbjuder Carl Arvid 

Hesslers undersökning av motiveringarna för och mot ett bevarande av det 

svenska statskyrkosystemet i Statskyrkodebatten och Gunnar Fredrikssons 

granskning av politiska övertalningsknep i Det politiska språket. 

Vardagsspråket kan självfallet också undersökas med kvantitativa metoder. 

Exempel på detta är Jörgen Westerståhls undersökningar av 

nyhetsförmedlingen i den svenska radion och pressen i Objektiv nyhets-

förmedling, och Marie Holmboe-Ruges och Johan Galtungs studie av 

tidningars nyhetsbevakning i ”The Structure of Foreign News”. 

Politisk idéanalys kan emellertid också avse politiska filosofers eller 

politiska ideologers mer utarbetade tankesystem. Till denna genre hör 

Shlomo Avineris Hegel's Theory of the Modern State, C. B. Macphersons 

genomgång av Hobbes' och Lockes politiska tänkande i The Political Theory 

of Possessive Individualism, James Gregors framställning av italienska 

fascisters teoretiserande i Interpretations of Fascism och – för att ta ett 

nordiskt arbete – Daniel Tarschys’ utredning av marxistiska föreställningar 

om statens bortdöende i Beyond the State. Även mer renodlade idéhistoriska 

verk som Hannah Arendts The Origins of Totalitarianism och J. L. Talmons 

framställning av de franska 1700-talsrevolutionärernas 
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uppfattning att folket bör tvingas till frihet i The Origins of Totalitarian 

Democracy ryms inom denna grupp. 

Men även enskilda termer och uttryck kan utsättas för politisk idéana-

lys. Ett exempel på detta är Jens A. Christophersens semantiska studie av 

olika författares sätt att bruka termen ”demokrati” i The Meaning of 

Democracy. 

I och med denna lilla utredning och exempelsamling är naturligtvis inte 

all den vaghet som behäftar termen ”politiska idéer
—

 undanröjd. Men att 

lägga ner ytterligare arbete på att åstadkomma en alldeles klar definition 

av detta uttryck uppfattar jag som ett oansvarigt slöseri med intellektuella 

resurser. För det första är ju distinktionen mellan innehållsligt och funk-

tionellt, som vi snart kommer att få se, så generell, att den kan tillämpas på 

alla sorters meddelanden. En exakt gränsdragning mellan dess applicering 

på politiska idéer och något annat ter sig mot denna bakgrund som mindre 

angelägen. För det andra krävs inte alls någon glasklar avgränsning av 

begreppet politiska idéer för att jag skall kunna fullfölja det som är mitt 

huvudsyfte: att påvisa och kommentera några av den politiska 

idéanalysens mest brännande metodologiska problem. Ett stort vagt 

gränsland kan utan vidare tolereras så länge man om åtminstone några 

studier med bestämdhet kan säga: detta är och detta är inte analys av 

politiska idéer. Ett sådant läge föreligger faktiskt i detta fall. 

Politikvetenskapliga undersökningar av politiska begrepp, åskådningar, 

ståndpunkter och argument kan utan minsta skymt av tvivel betecknas som 

”politisk idéanalys”. Flera exempel på detta har redan lämnats och 

ytterligare två paradigmatiska fall kan också ges: Robert A. Levines 

penetration av den amerikanska diskussionen om militärstrategier och 

kärnvapenupprustning i The Arms Debate och Leif Lewins studie av det 

svenska meningsutbytet om socialisering, ekonomisk planering och 

statsingripanden i näringslivet i Planhushållningsdebatten. 

Som exempel på en avhandling som inte kan betecknas som politisk 

idéanalys kan Maurice Duvergers välkända arbete om politiska partiers 

organisation och aktivitet anföras. Hans studie inleds med en genomgång 

av de moderna partiernas interna struktur. Sådana partier, vars grundstenar 

utgörs av fackföreningar, kooperativ, bondeföreningar och liknande 

sammanslutningar, sägs ha en indirekt struktur, under det att partier med 

individer som medlemmar anses ha en direkt struktur.
4
 Han undersöker 

vidare om partierna faktiskt utbildar en exklusiv kader av medlemmar till 

en hög grad av politisk medvetenhet eller om de snarare söker vinna 

massornas gunst vid de allmänna valen.
5
 Han beskriver hur man inom olika 

partier väljer sina ledare, vilket inflytande de ledande personerna har samt 

hur deras relationer till representanterna i parlamenten gestaltar sig.
6
 

Därefter går han upp på en högre analysnivå och undersöker strukturen 

2 Vedung 
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hos hela partisystem. Han delar in dem i enpartisystem, tvåpartisystem 

och flerpartisystem.7 Till sist går han också in på frågan hur partierna 

nominerar kandidater inför valen samt hur representativa partierna är för 

de människor, vars intressen de är satta att främja.8 

Det empiriska materialet i Duvergers undersökning är hämtat från länder 

i Väst- och Östeuropa samt Nordamerika. Eftersom partiernas program, 

ideologi eller budskap aldrig utsätts för någon granskning och hela studien 

är inriktad på strukturella fenomen kan den tas som ett paradigmatiskt 

exempel på en politikvetenskaplig framställning som inte är politisk idé-

analys. 

En precis lika renodlad undersökning i samma genre är Herbert Ting-

stens pionjärarbete från 1930-talet om valbeteende. Vad Tingsten där in-

tresserar sig för är förhållandet mellan valdeltagande å ena sidan och en 

rad olika variabler såsom kön, ålder, yrke och social status samt obligato -

risk röstning å den andra. Någon analys av väljarnas föreställningar om 

politiken förekommer däremot inte.9 

De hittills anförda exemplen på politisk idéanalys har varit ganska ren-

odlade. Detta får emellertid inte undanskymma det förhållandet, att analys 

av idéer också kan uppta blott en del av ett vetenskapligt arbete om 

politik. Ibland framgår detta redan av böckernas titlar, t.ex. Ideology and 

Organi-zation in Communist China av Franz Schurmann. Ett nordiskt 

exempel på denna blandning är Torbjörn Vallinders 1 kamp för 

demokratin, vilken vid sidan av avsnitt om den svenska rösträttsrörelsens 

organisation, finanser och sociala sammansättning också innehåller ett 

uppmärksammat kapitel om dess idéer. 

1.2. Olika typer av politisk idéanalys 

Låt oss nu efter denna utvikning återvända till distinktionen mellan inne-

hållsligt och funktionellt och dela in dessa båda centrala varianter av 

politisk idéanalys i några viktiga undergrupper. Därvid erhålles den klassi-

ficering som framgår av figur 1.1. 

Vid en innehållslig idéanalys är man primärt inriktad på det innehållet i de 

politiska budskapen. Man väljer att uppfatta dem som teser respektive skäl 

för eller mot dessa teser. Analysen går ut på att avgöra giltigheten av teserna 

och skälen. Vid en funktionell idéanalys skjuts emellertid idéernas innehåll 

helt i bakgrunden till förmån för olika aktörers omfattande av idéerna. Dessa 

ställningstaganden eller beslut uppfattas som resultat av antingen aktörernas 

egna sakinriktade och strategiska överväganden eller olika kausala 

betingelser. Ställningstagandena förklaras med andra ord genom hänvisning 

till dessa överväganden eller betingelser. Den 



2. Funktionell (förklarande) 

2.1. 'Rationalis-
tiskt' förkla-
ringsperspektiv 

2.2. 'Kausalt' 
förklarings-
perspektiv 

 
 

 2.1.1. Preferens-  2.1.2. Preferens-  
kalkyl- sakkalkyl  kalkyl- sakkalkyl 
  + sammanväg-       + strategisk kalkyl 
 ningskalkyl       + sammanvägnings-  

     kalkyl 
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POLITISK IDÉANALYS 

 
1. Innehållslig (giltighetsprövande) 

1.1. Problemets roll och 
perspektivets 

1.2. Mening och tolkning 
1.3. Relevansprövning 
1.4. Logisk analys 
1.5. Hållbarhetsprövning 

av verklighetsomdömen 
1.6. Hållbarhetsprövning 

av värdeomdömen 

Fig. 1.1. Den politiska idéanalysens huvudformer 

funktionella idéanalysen kan därför sägas ha ett förklarande syfte under det 

att den renodlat innehållsliga idéforskningen uteslutande är giltighets-

prövande. 

Frågan varför en talare eller skribent säger det han gör kan tolkas som 

en undran om hur stor bärkraften är hos det som sägs. För att fastställa 

bärigheten måste man klargöra vilket problem budskapet kan eller är 

avsett att ge synpunkter på samt vilket perspektiv på problemet som 

budskapet förmedlar; budskapets innehåll måste tolkas och preciseras; 

man måste avgöra om meddelandet innehåller irrelevanta moment och om 

relevanta synpunkter är utelämnade; man måste pröva om innehållet är 

konsekvent och om eventuell argumentering är logiskt giltig; och man 

måste utröna om det som förmedlas är sant, sannolikt sant eller 

åtminstone empiriskt underbyggt på något sätt. Tillsammans utgör detta 

de olika momenten i en prövning av det politiska budskapets giltighet och 

att utföra en innehållslig idéanalys är detsamma som att genomföra en 

sådan giltighetsprövning (se fig. 1.1.).  

Men frågan varför en talare eller skribent säger det han gör kan också 

tolkas som en undran om en förklaring. Det som skall förklaras - den 

beroende variabeln - är då egentligen antingen den språkhandling som begås 

genom att en idé uttalas eller själva omfattandet eller beslutet att omfatta en 

viss politisk idé, inte det som uttrycks med hjälp av utsagan. Dessa saker 

brukar emellertid sällan hållas isär. Förklaringen kan formuleras i ett 

kausalt perspektiv. Man ställer då frågan vad det var som orsakade 

skribenten att omfatta det han skrev. Svaret kommer att avslöja den  
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mekanism som framkallade– dvs. den kedja av psykologiska händelser som 

resulterade i – att uttalandet gjordes. När ett politiskt meddelande utsätts 

för en sådan bedömning kan det sägas undergå en funktionell analys. 

Närmare bestämt är det fråga om en speciell ”kausal” variant av 

funktionell idéanalys; ”kausal” används därvid för att beteckna en hel 

grupp av relationer som sträcker sig från rena kausala samband över statis -

tiska samband till ännu svagare empiriska förhållanden. 

Som exempel på frågor som kan resas i en sådan kausal analys kan 

nämnas: 

(1) har de som omfattar det politiska budskapet hämtat sina idéer frän 

andra? 

(2) vilken personlighetstyp tenderar att omfatta budskap av denna sort?  

(3) vilka grupper ligger bakom budskapet och hur är de sammansatta?  

(4) har budskapet påverkats av den politiska strukturen eller av ideolo- 

giska uppfattningar hos dem som fört fram det?  

Men man kan också resa spörsmål av typen:  

(5) har budskapet påverkat människors idéutveckling? 

(6) har budskapet påverkat människors psykiska utveckling och personlig-

het? 

(7) har omfattandet av budskapet inverkat på den sociala strukturen?  

(8) har väljarna uppfattat budskapet och hur har det i så fall påverkat deras 

politiska attityder och röstande?10 

Vid en funktionell idéanalys av denna typ söker man således fastställa 

vilka grupper som omfattar övertygelserna och hur stora dessa är, var 

budskapens ursprung står att finna, hur de har uppkommit och vuxit fram 

samt hur de återverkar på omvärlden. 

Det bör med särskild skärpa framhållas, att denna variant av funktionell 

idéanalys omfattar inte bara omgivningens påverkan på budskap, vilket en 

lång tradition inom den historiska materialismen och kunskapssociologin 

tenderat att totalisera. Den rymmer också det motsatta, i politikvetenskapen 

och särskilt då i massmedia- och propagandaforskningen mer upp-

märksammade perspektivet: budskapets inverkan på omgivningen.  

Förklaringen kan emellertid också formuleras i ett teleologiskt eller 

rationalistiskt perspektiv. Frågan kan tolkas som en undran om vilka 

skälen var för att säga det som sades snarare än något annat. Förklaringen 

sker då, enkelt uttryckt, genom hänvisning till den kalkyl som aktören 

utförde, innan han fällde yttrandet. En sådan kalkyl kan i princip sägas 

bestå av tre komponenter: en substanskalkyl, en preferenskalkyl och en 

sammanvägningskalkyl, som kombinerar de två föregående. Utforskandet 

av den rationella kalkylen kan vara väglett av följande fem frågor:  
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(1) vilken uppsättning alternativ har aktören haft att välja emellan?  

(2) vilken mängd utfall har bedömts vara förknippad med vart och ett av dessa 

alternativ? 

(3) med vilken sannolikhet har aktören beräknat att de olika utfallen skall 

komma att inträffa? 

(4) vilka värden har aktören tillskrivit de olika utfallen, åtminstone i bemärkelsen 

vilket har han rankat som etta. tvåa. trea etc.? 

(5) har aktören fattat ett rationellt beslut i exempelvis den meningen, att 

han valt det alternativ som beräknas ge det högsta förväntade värdet? 

Det förväntade värdet för ett utfall är värdet av utfallet multiplicerat 

med sannolikheten för att det skall inträffa: det förväntade värdet för 

ett alternativ är summan av de förväntade värdena för de enskilda 

utfallen för detta alternativ. 

Substanskalkylen utgörs som vi ser av momenten (1), (2) och (3), prefe-

renskalkylen av moment (4) samt sammanvägningskalkylen av moment (5). Om 

aktören gjort ett rationellt val, har därmed också hans handlande getts en 

rationalistisk förklaring. 

En förklaring i rationalistiska termer innebär således att man åtminstone 

rangordnar aktörernas olika argument efter den vikt de tillmätts vid beslu-

tet. Att detta är något annat än en innehållslig idéanalys är som jag ser det 

ett betydelsefullt påpekande. Men vari ligger skillnaden mellan den ratio-

nalistiska formen av funktionell idéanalys och den innehållsliga idéanaly-

sen? Även i den senare ingår ju en granskning av såväl substans- som pre-

ferensbedömningar eller verklighetsomdömen och värdeomdömen som man 

brukar föredra att kalla det. Men vid en innehållslig idéanalys är giltig-

hetsprövningen av det som sägs själva huvudpoängen. När man rangordnar 

argument i syfte att åstadkomma en rationalistisk förklaring är man 

däremot i första hand inte alls intresserad av giltigheten av det som sägs: 

man vill ha reda på hur aktören utfört sin kalkyl oavsett om den innehåller 

exempelvis hållbara verklighetsomdömen eller ej. För att åstadkomma en 

rangordning kan det visserligen bli nödvändigt att utföra en analys av 

hållbarheten av det som sägs. Om det visar sig att vissa verklighetsomdö -

men är synnerligen illa underbyggda under det att andra är väl grundade 

och utförda så kan man kanske därav dra slutsatsen att de förra är mer 

påklistrade i stridens hetta och att de senare är viktigare som förklarings -

faktorer. Men hållbarhetsprövningen är då som synes helt underordnad 

syftet att rangordna argumenten. Funktionell idéanalys av rationalistiskt 

snitt är förklarande men inte giltighetsprövande. 

Men det är enbart i en mycket renodlad beslutssituation som alternativ 2.1.l. i 

figur 1.1. – substans- + preferens- + sammanvägningskalkyl – kan ge en 

tillfredsställande förklaring. Förutsättningen är att aktören inte be-  



22 Det rationella politiska samtalet 

höver ta hänsyn till andra agerande än sig själv. I modern samhällsveten -

skap brukar man i sådana sammanhang tala om den ensamme aktörens 

spel mot naturen. I politiken rör vi oss emellertid nästan alltid med minst 

två aktörer, som i princip kan reagera ej blott på naturen utan även på 

varandras beslut. Därför måste varje aktör inför varje handlingsalte rnativ 

också kalkylera med hur eventuella andra aktörer kan komma att agera, 

om han själv skulle inta en viss, av substans- och preferensöverväganden 

motiverad ståndpunkt. Om han bestämmer sig för att handla på ett visst 

sätt kanske han skrämmer bort en koalitionspartner, förlorar sympatier i 

väljarkåren eller ökar den interna sammanhållningen inom gruppen. Efter -

som detta i hög grad kan antas bestämma hans agerande bör vid politiska 

förklaringar en strategisk kalkyl läggas till substans-, preferens- och sam-

manvägningskalkylerna (2.1.2. i fig. 1.1.). Logiskt sett är den strategiska 

kalkylen en speciell sorts substanskalkyl, som på grund av sin teoretiska 

betydelse här behandlats för sig. 

Såväl innehållslig som funktionell idéanalys har omtalats som infalls-

vinklar på politiska budskap (eller som resultat av att man har anlagt 

sådana infallsvinklar). Det ligger en viktig poäng i detta. Därmed önskar 

jag nämligen markera, att det rör sig om betraktelsesätt som vi själva kan 

lägga på det politiska språket. ”Innehållslig” och ”funktionell” betecknar 

således inte några egenskaper hos det politiska språket. Det är vårt studium 

av de politiska budskapen som kan vara innehållsligt eller funktionellt. 

Frågorna huruvida den politiska verkligheten ytterst är av andlig eller 

materiell karaktär eller huruvida den är voluntaristisk eller deterministisk 

blir aldrig ställda och förblir därmed också obesvarade. Detta är enligt min 

mening en stor fördel. Genom att utgå från betraktelsesätt (infallsvinklar) 

som vi anlägger på det politiska språket och inte från hur det politiska 

språket självt är beskaffat, undviker man nämligen att hamna i ofruktbara 

diskussioner om problem som vetenskapen inte kan lösa.  

1.3. Det rationella politiska samtalet 

För att göra den innehållsliga idéanalysen mer begriplig kan man likna den 

vid ett rationellt samtal. Ett rationellt samtal är ett meningsutbyte enligt 

vissa bestämda regler och poängen med att tillgripa en sådan metafor är att 

uppmärksamheten inriktas på det ytterst viktiga förhållandet att den inne-

hållsliga politiska idéanalysen styrs av regler. Den påminner i detta avse-

ende om en annan grupp av mänskliga aktiviteter nämligen lekar och spel. 

Även kortspel som canasta. whist och vändåtta, brädspel som schack och 

monopol, sällskapslekar som tjugo frågor och charader eller idrottstävlingar 

som fotbollsmatcher och skidlopp utövas ju i enlighet med vissa be-  
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stämda regler. De regler som gäller för det rationella samtalet är emellertid 

inte alls lika väl definierade och entydiga som reglerna för vissa spel som 

bridge och bandy. Dessutom är det heller knappast fråga om ett slutet 

system av normer. 

En diskussion av reglerna kan inte gå ut på att påvisa att de är sanna eller 

falska, utan att det finns skäl för och emot att handla i enlighet med dem. 

Man kan till exempel bedöma reglerna utifrån en uppsättning krav, som man 

anser bör gälla för just det område som regeln avser att normera; den regel 

som uppfyller de flesta kraven accepteras som mest ändamålsenlig. 

Tillsammans utgör de regler som jag här har i tankarna en sorts ram för hur 

rationell politisk argumentation bör gå till. 

Enligt en enkel modell kan ett samtal vara reglerat med avseende på (i) 

vilka som får delta, (ii) arena, (iii) ämne, (iv) syfte samt (v) sätt varpå 

ämnet får behandlas. Vissa typer av samtal kan vara reglerade i alla dessa 

fem hänseenden. Debatter i det engelska underhuset eller den västtyska 

förbundsdagen är exempel på sådana noga reglerade diskussioner. Här 

gäller regler för vilka som i princip har rätt att yttra sig och i vilken 

ordning deltagarna får uppträda. Arenan brukar alltid vara en viss plenisal. 

De ämnen som faller inom dessa församlingars kompetensområde brukar 

vara reglerade i grundlag eller i praxis. Även beträffande syftet med 

diskussionen och det sätt varpå ämnet får behandlas finns i varje fall 

oskrivna regler. Ännu kraftigare regelstyrning råder i olika typer av spel. 

Fotbollsspelet är till exempel reglerat med avseende på antal deltagare (två 

lag med vardera elva spelare), arena (plan av en viss storlek och med en 

viss indelning, målbur utformad och placerad på ett visst sätt), ämne eller 

det som det spelas med (boll av viss typ och storlek), syfte (att vinna 

genom att göra fler mål än motståndarlaget) samt sätt varpå ämnet får 

behandlas eller spelet får spelas (bollen skall spelas med foten, huvudet 

eller kroppen men inte med händerna, regler för avspark, inspark, frispark, 

straffspark, inkast och hörna; offsideregeln). Det rationella samtalet som är 

en mycket mera generell företeelse än både speciella samtal och speciella 

spel, kännetecknas däremot av att det är reglerat enbart i vissa av dessa 

fem avseenden. 

Om vi nu först ser till antal deltagare i samtalsprocessen, så gäller där 

inga speciella regleringar. Ett rationellt samtal – och en innehållslig 

idéanalys – kan utspela sig mellan två eller flera människor, som när man 

analyserar en politisk filosofs förkunnelser: en individ och en eller flera 

grupper, som när man granskar ett eller flera partiprogram; en grupp och en 

eller flera andra grupper, som när ett forskarlag studerar en eller flera 

staters storpolitiska uttalanden i en internationell konflikt.  

För arenan gäller heller inga speciella regler. Ett rationellt samtal 

och därmed också en innehållslig politisk idéanalys kan utspela sig i 

vilket 
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sammanhang som helst. Om samtalet består av en utväxling av skriftliga 

meddelanden kan det röra sig om en tidnings ledarsida eller kultursida eller 

en tidskrift. Men det kan också vara något så generellt som arenan för den 

politiska debatten i Sverige, i Danmark, i Frankrike eller i Storbritannien.  

Ibland kan motspelaren rentav befinna sig på en annan kontinent eller vara 

avliden sedan århundraden tillbaka. Arenan blir då de fora i vilka den 

vetenskapliga diskursen om hithörande problem utspelar sig.  

Det finns inga konstitutiva regler för vilka budskap som får ingå i det 

rationella samtalet. Alla typer av meddelanden kan bli föremål för ett 

rationellt utbyte av meningar och därmed för innehållslig analys. De be-

höver i princip inte alls ha någonting med politik att göra. I detta speciella 

sammanhang har emellertid den rent praktiska begränsningen införts, att 

det måste vara fråga om politiska idéer (avsnitt 1.1.). 

Däremot finns det oskrivna regler som normerar syftet med det rationella 

samtalet. Komprimerat i en enda mening kan det sägas vara att  erhålla svar 

på frågan om budskapets innehåll är giltigt. Regeln föreskriver att man skall 

avgöra om innehållet i olika budskap är systematiskt, klart, relevant, 

konsistent och logiskt giltigt samt empiriskt hållbart. Den säger också att 

man därvid obönhörligt skall slå ner på bristande systematik, oklarheter. 

argument som inte hör till ämnet eller uteslutningar av skäl som hör till 

ämnet, motsägelser och felslut, osanningar och illa underbyggda verklig-

hetsomdömen samt illa underbyggda värdeomdömen. I en fullständig 

prövning av idéinnehållets giltighet ingår alla dessa moment. 

Det sätt varpå mottagaren (idéanalytikern) får behandla innehållet i 

sändarens budskap är slutligen också reglerat i det rationella samtalet. 

Sändaren å sin sida behöver naturligtvis inte i första omgången ha formule-

rat sitt budskap i överensstämmelse med dessa regler. Han behöver inte ens 

ha utgett sig för att till punkt och pricka ha följt dem. Poängen är, att det 

kommunikativa innehållet i hans budskap analyseras som om det vore ett 

led i det rationella samtalet. Skulle sändaren gå i svaromål på mottagarens 

ställningstagande, så måste han däremot i princip följa reglerna. Annars 

skulle han ställa sig utanför meningsutbytet och omöjliggöra en rationell 

diskussion. 

Följande uppställning ger en antydan om de regler som hår gäller: 

(i) regler för systematisering; 

(ii) regler för fastställande av mångtydighet och vaghet;  

(iii) regler för prövning av relevans; 

(iv) regler för prövning av konsistens i utsagor och giltighet i slutledningar;  

(v) regler för prövning av om verklighetsomdömen är sanna, sannolikt sanna, 

väl underbyggda eller falska: 

(vi) regler för prövning av värdeomdömens hållbarhet.  
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1.4. Innehållslig idéanalys: några exempel 

Ett gott exempel på innehållslig politisk idéanalys är T. D. Weldons väl-

kända arbete The Vocabulary of Politics. Författaren diskuterar där inne-

hållet i Platons, Aristoteles’, Hegels och Marx’ övertygelser om staten, 

auktoriteten, friheten och de politiska rättigheterna. Hans studie är inne-

hållslig därför att den ställer frågor om de klassiska ideologiernas systema-

tik, klarhet, konsistens och sanningshalt. Men arbetet kan samtidigt också 

sägas ingå i flera olika, mer speciella samtal, beroende på vilken sakfråga 

man väljer att betrakta det som ett inlägg i. Man kan också uttrycka saken 

så, att innehållet i boken kan anknytas till flera olika diskurser samtidigt. 

Den kan ses som inledningsanförandet i fyra olika debatter om författarens 

egna synpunkter på de nämnda problemområdena. Weldons många och 

högröstade kritiker kan då sägas ha kommit med invändningar och hans 

försvarare med repliker i något av dessa samtal, som fortfarande kan sägas 

pågå. 

Men olika avsnitt i hans bok kan också ses som inlägg i sexton mycket 

större diskussioner om Platons, Aristoteles’, Hegels och Marx’ synpunkter 

på staten, auktoriteten, friheten respektive de politiska rättigheterna. 

Weldons uppfattningar betraktas då som bidrag till diskurser, vilka i en 

del fall pågått i årtusenden. Till sist kan hans argumentering också sägas 

ingå i fyra, i vissa avseenden ännu större samtal om statens. auktoritetens, 

frihetens och de politiska rättigheternas natur i största allmänhet. Till 

skillnad mot de sexton föregående är de fyra senare meningsutbytena inte 

begränsade till de nämnda klassiska politiska filosofernas åsikter utan 

omfattar alla, som framfört synpunkter på något av de fyra problemen. 

Säkerligen kan Weldons arbete också sägas ingå i andra diskurser, men de 

nämnda får räcka för att illustrera tankegången.11 

Ytterligare några exempel på innehållslig politisk idéanalys kan nämnas. 

1 Anarchy, State and Utopia gör Robert Nozick ett inlägg i en diskurs om 

argumenteringen för och mot den manchesterliberala s.k. nattväktarstaten. 

Staten har berättigande endast när den begränsar sig till att skydda 

medborgarna mot våld, stöld och bedrägeri samt till att upprätthålla kon-

trakt. Om den går utöver detta minimum, kommer den att inkräkta på 

individernas rättigheter, hävdar Nozick. Detta betyder bland annat, att 

staten inte får använda sin tvångsmakt till att tvinga bättre situerade 

medborgare att hjälpa andra som har det sämre.12 Nozicks verk kan ses som 

ett drag i en mycket utdragen diskurs om den minimala staten.  

1 Debatten om forskningen och samhället söker Sverker Gustavsson 

innehållsligt ta ställning till bland annat Max Webers, John Bernals, 

Michael Polanyis och Jürgen Habermas' syn på relationerna mellan 

staten och 
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vetenskapen. Hans egen argumentering utformar sig till ett försvar för den 

s.k. klassiska doktrinen om forskningens frihet från staten. 13 Hans arbete 

kan exempelvis ses som drag i fyra ännu pågående samtal om de nämnda 

författarnas forskningspolitiska doktriner. 

I alla dessa arbeten har man samtalat om huruvida politiska filosofers 

läror och meningsutbyten haft relevans för ett av den politiska teorins 

grundproblem: hur förhållandet mellan staten och medborgarna i princip är 

och bör vara. Men samtalet kan också gälla ett praktisk-politiskt ämne och 

vara inriktat på politikers, ledarskribenters och artikelförfattares inlägg i 

den dagspolitiska striden. Som exempel på ett drag i ett parti av denna typ 

kan Barry Holmströms Koreakriget i svensk debatt anföras. Holmström gör 

där en kritisk genomgång av en bred svensk opinions syn på bland annat 

krigsutbrottet 1950, FN-styrkornas krigsmål, Sovjetunionens roll samt Ki-

nas inträde i kriget.14 Detta arbete kan ses som ett inlägg i en debatt eller 

diskurs om den svenska synen på Koreakriget, vilken pågått ända sedan 

krigsutbrottet. Även här gäller att nya bidrag stundom lämnas.  

Det bör till sist understrykas, att alla dessa verk i likhet med Weldons 

kan ses som inlägg i åtskilliga andra diskurser än dem, som de här har 

anknutits till. Allt beror på hur man avgränsar ämnet för det som diskute -

ras. 

1.5. Funktionell idéanalys: några exempel 

Ett bland idéhistoriskt inriktade samhällsvetare vanligt förekommande 

funktionellt grepp har varit att söka efter föregångare till de övertygelser 

som studeras. Man kan undersöka om bärarna av en viss politisk föreställ -

ning inspirerats av eller rönt påverkan från andra äldre eller samtida  

tänkare. Man söker efter genetiska influenser och målet kan sägas vara att 

upprätta stamtavlor över viktigare politiska övertygelser. Man kan under-

söka Hobbes' inflytande på utilitarismen. Rousseaus inflytande på tänkandet 

under den franska revolutionen eller Sorels inflytande på fascismen. I sitt 

arbete om Harald Hjärne och den svenska konservatismen påvisar Nils 

Elvander t.ex., att den unge Hjärne hämtade inspiration från den tyske 

tänkaren Rudolf von Gneist, när han utformade sin övertygelse om att den 

sanna självstyrelsen inte kan likställas med kommunal självstyrelse eller rätt 

att rösta vid allmänna val utan innebär, att undersåtarna efter måttet av sin 

förmåga fullgör personliga plikter gentemot staten och som motpres tation 

erhåller mot dessa plikter svarande rättigheter.15 En annan form av genetisk 

idéanalys innebär att man rent allmänt placerar in föreställningar om 

politiken i deras större intellektuella tradition, utan att det direkt talas om 

påverkan. Det är från denna allmänna synpunkt av historiskt ursprung, 
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som Friedrich Meinecke i sitt stora arbete Die Idee der Staatsräson följer 

statsnyttotankens utveckling. Han visar vilka former övertygelsen om att det 

finns ett statsintresse, som står över individernas förhoppningar och 

önskemål, har tagit sig i ett europeiskt tänkande från Machiavelli över Hegel 

fram till Ranke och Treitschke. 

En annan funktionell ansats går ut på att finna samband mellan person-

lighetstyp och politiska övertygelser. Denna psykologiska analysinriktning 

genomsyrar Bruce Mazlishs nyligen publicerade studie The Revolutionary 

Ascetic: Evolution of a Political Type. Författaren har där försökt visa, att 

Cromwell, Robespierre, Lenin, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh, Kenyatta, 

Gandhi och andra samhällsomstörtare lyckades förtränga kärleken till hustru 

och barn, sympatin för kamrater och politiska bundsförvanter och passionen 

för musik, konst och litteratur till förmån för en ensidig och uppoffrande 

hängivenhet för revolutionens sak. Lenin och Mao var munknaturer, som 

kämpade för att kanalisera sin libido i riktning mot samhällsomvälvningen. 

Revolutionära ideologier tenderar således att omfattas av asketiska 

människotyper, det är Mazlishs tes.
16

  

En tredje, mer betydelsefull funktionell infallsvinkel är den sociologiska, 

vilken innebär att man söker fastställa samband mellan politiska över-

tygelser och sociala fenomen såsom samhällstyp, organisationsform, yrke, 

klass, generation, kön eller bostadsort. Ett berömt exempel på analys av 

sambandet mellan klasstillhörighet och ideologiuppfattning finner man i S. 

M. Lipsets Political Man. Författaren driver där sin bekanta tes, att 

medelklassen i högre utsträckning än andra grupper har tenderat att omfatta 

fascistiska ideologier som nazism, italiensk fascism eller poujadism under 

det att överklassen tenderat stödja traditionellt auktoritära ideologier i stil 

med den portugisiska salazarregimens. Arbetarklassen har självfallet i 

högre grad än andra slutit upp bakom kommunism och peronism.
17

 

I gränsskiktet mellan en sociologisk och en psykologisk ansats befinner 

sig studier av spridning och effekter av politiska budskap. Ett stort antal 

sådana utfördes av amerikanska katastrofforskare och kommunikations-

specialister i samband med mordet på president Kennedy. Presidenten blev 

skjuten klockan 12.30 den 22 november 1963. Redan en halvtimme senare 

hade 68 % av alla vuxna amerikaner hört nyheten. Inom ytterligare en 

timme kände 92 % till mordet och klockan sex på kvällen hade penetra-

tionen nått 99,8 %. Men händelsen kännetecknades inte bara av att 

spridningen gick ovanligt snabbt; själva förmedlingen uppvisar också 

särdrag såtillvida att endast hälften fick nyheten via massmedia och resten 

genom personliga sammanträffanden och telefonsamtal. En annan 

avvikelse var att folk denna gång engagerade sig oerhört starkt, vilket tog 

sig uttryck i att all annan social aktivitet stannade av och folk samlades 

framför tv-apparaterna.
18
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En fjärde infallsvinkel, vilken som sig bör särskilt har omhuldats av 

statsvetare och politikhistoriker, kan kallas politisk i snäv bemärkelse. Den 

går ut på att finna samband mellan politiska strukturer, institutioner, 

processer och icke-verbala handlingar å ena sidan och politiska budskap å 

den andra. Studier av hur politiska målsättningar påverkar utformningen av 

den politiska propagandan under en valkampanj tillhör denna kategori. I 

Partierna inför väljarna: Svensk valpropaganda 1960–1966 har statsvetarna 

Isberg, Wettergren, Wibble och Wittrock bland annat försökt förklara 

valpropagandans utformning och inriktning med hänvisning till att par tierna 

strävar efter att vinna så många röster som möjligt vid valen. De har bland 

annat lyckats ge ökat empiriskt stöd för hypotesen, att partiernas 

propaganda utformas med sikte på att få väljare att övergå från ett parti till 

ett annat samt att förmå soffliggarna att rösta på det egna partiet.19 

Till samma stora genre hör studier av den politiska propagandans sprid -

ning och politiska effekter. Ett klassiskt arbete, som delvis beaktar denna 

frågeställning, är Paul Lazarsfelds, Bernard Berelsons och Hazel Gaudets 

berömda undersökning av valrörelsen i Erie County, Ohio, år 1940. De 

fann belägg för att den s.k. gevärskuleteorin om förhållandet mellan media 

och deras publik knappast var hållbar; budskapen gick inte automatiskt in i 

mottagarna som gevärskulor; direkta personliga kontakter var viktigare för 

påverkan än massmedia; en särskilt viktig roll spelade en mindre grupp 

intresserade och aktiva medborgare, de s.k. opinionsledarna. Eftersom 

dessa var mer influerade av radio och tidningar än av andra personer. 

kunde författarna formulera sin välkända s.k. tvåstegshypotes (two-step 

flow model): att idéer strömmar från massmedia till opinionsledarna och 

först därefter till de mindre aktiva och intresserade delarna av 

valmanskåren.20 

De hittills nämnda grupperna av förklaringsfaktorer torde vara de som 

vanligast förekommer i modern vetenskaplig debatt om politik. Men det 

går självfallet också att tänka sig andra angreppssätt. När Kjellén skrev 

Staten som lifsform upptogs han av de geografiska faktorernas inflytande 

över staternas utveckling och människornas föreställningsvärld. I 

Montesquieus arbete om lagarnas anda finns ett  exempel på en teori om 

samband mellan klimat och tänkande. Den i nazistiska kretsar högt 

uppburne tyske vetenskapsmannen Hans Günther fäste i sina rasläror stort 

avseende vid påstådda samband mellan tänkande och arvsanlag.  

Självfallet kan man i en och samma undersökning arbeta med olika 

kombinationer av faktorer hämtade från flera eller alla här anförda grupper av 

förklaringsgrunder. 

Det bör slutligen kraftigt understrykas, att politisk idéanalys uppfattad på detta 

vidsträckta sätt får en mycket stark tvärvetenskaplig inriktning. 

Ekonomhistorikern Bo Gustafssons undersökning av de idéhistoriska för-

utsättningarna för Eduard Bernsteins kritik av marxismen är politisk idé-  
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analys i lika hög grad som filosofen Harald Ofstads studie av den politiska 

filosofin i Hitlers Mein Kampf eller sociologen Ulf Himmelstrands gransk-

ning av tesen om de politiska ideologiernas död.
21

 

1.6. Undersökningens syfte 

Målet för den följande framställningen kan sägas vara att beskriva det 

regelsystem, som kan anses gälla för ett rationellt samtal och därmed 

också för en innehållslig analys av politiska idéer. Framför allt gäller att 

utarbeta och precisera reglerna för den innehållsliga idéanalysens syfte, att 

pröva giltigheten av innehållet i politiska budskap samt det sätt på vilket 

politiska idéer får behandlas, om de uppfattas som en del av ett rationellt 

samtal. 

Noter 

1 Sabine 1939, 10 f. 

2 T.ex. Strauss 1962, 232 ff. och möjligen också Stark 1958, 213. 

3 Ang. för- och nackdelar med denna terminologi, se Vedung 1974 b, 16 f. Vissa 

författare som t.ex. Levine 1963, 6 ff., Næss et al. 1956, 1 ff. och Mannheim 1968, 

155 ff. har försökt konstruera tredelningar av den politiska teorins, idéanalysens 

eller ideologianalysens område. Andra har t.o.m. föreslagit femdelningar, t.ex. von 

Beyme 1969. 12. Alla dessa kan emellertid föras tillbaka på den grundläggande 

distinktionen mellan innehållsligt och funktionellt.  

4 Duverger 1954, 4 ff. 

5 Ibid., 61 ff. 

6 Ibid., 133 ff. 

7 Ibid., 203 ff. 

8 Ibid., 352 ff. 

9 Tingsten 1963, 10 ff., 39 ff., 120 ff., 182 ff. 

10 Frågorna återspeglar en uppdelning i genetisk, psykologisk och sociologisk kausal analys 

samt en variant som skulle kunna kallas ”politisk idéanalys i snäv bemärkelse”. Se figur 

i Vedung 1971. 35. – Indelningen kan i mer eller mindre likartad skepnad återfinnas hos 

t.ex. Myrdal 1969, 3 f. och von Beyme 1969. 12. För en annan klassificering se Wiener 

1961, 538. 

11 Weldon 1953, t.ex. 45 ff. 

12 Nozick 1974, ix ff. 

13 Gustavsson 1971, 5 ff., 57. 81 ff., 133 ff., 288 ff. och 1977, 22 ff. 

14 Holmström 1972. särsk. 6 ff., 39 ff., 78 ff., 101 ff., 167 ff., 198 ff., 225 ff. 

15 Elvander 1961, 114 ff. 

16 Mazlish 1976. 

17 Lipset 1959, 131 ff.  
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18 Schramm 1971 b, 525 ff., särskilt 540 ff. 

19 Isberg et al. 1974, 478 ff. Denna studie innehåller, i motsats till andra hittills anförda, 

exempel på en rationalistisk förklaringsansats. 

20 Lazarsfeld & Berelson & Gaudet 1968, 150 ff.  – Tvåstegshypotesen är numera 

övergiven till förmån för en n-stegshypotes; från att ha betraktat sändaren som 

aktiv och mottagarna som en passiv massa har kommunikationsforskningen 

numera insett, att alla mottagare väljer och vrakar i den information som st röm-

mar över dem. Se Schramm 1971 a, 8 ff. 

21 Gustafsson 1969, Ofstad 1971 och Himmelstrand 1970, 64 ff. Se även von 

Beyme 1969. 12. Ang. en annorlunda motivering för en tvärvetenskaplig inrikt -

ning av idéhistoriska studier, se Lovejoy 1940, 3 ff. och 1948, 10 ff. 



2. Problemets betydelse och analys-
schemats 

Företrädare har funnits för uppfattningen, att den som utförde en inne-

hållslig analys av politiska budskap klarade sig utmärkt utan en tillstym-

melse till egna språkliga analysverktyg. Ståndpunkterna, argumenten, 

verklighetsomdömena och värdeutsagorna eller vad det nu var som ansågs 

värt att undersöka fanns ju uttryckta i materialet och det enda som forska -

ren behövde göra var att så noggrant som möjligt referera, citera och 

kritisera aktörernas uttalanden. Detta starkt faktaorienterade synsätt, som 

här något karikerats, torde numera vara helt övergivet. Man har fått upp 

ögonen för de teoretiska inslagens betydelse i forskningsprocessen och 

därmed också för vikten av att utveckla ett eget analysspråk. Detta i och 

för sig mycket rimliga uppvaknande har lett till att man bland annat från 

marxistiskt håll rest krav på att man skall arbeta utifrån en stor, allomfat -

tande samhällsteori. Sådana grandiosa teoretiska ansträngningar kan det 

inte bli tal om i den innehållsliga politiska idéanalysen. Här skall i stället 

diskuteras några försök att skapa begrepp, analysscheman och 

klassifikationer för att åstadkomma mer anspråkslösa men samtidigt också 

mer praktiskt användbara grupperingar av politiska budskap. 

2.1. Hur kommer man på ett problem? 

Låt oss anta att vi önskar studera den svenska debatten om inträde i den 

västeuropeiska gemensamma marknaden. Inläggen i denna diskussion be -

står av statliga utredningar, tal i riksdagen, artiklar, ledare, intervjuer och 

referat av tal i pressen, uppsatser i de politiska tidskrifterna, broschyrer 

och böcker samt uttalanden i radion och televisionen. Ett helt ”oproble-

matiskt” och ”oteoretiskt” angreppssätt skulle innebära att man ordagrant 

återgav hela debatten i kronologisk ordning. Detta skulle naturligtvis 

säga något om debattens förlopp och ge en fullständig översikt över allt 

som har sagts i frågan. Men alla skulle nog tycka, att en sådan framställ-

ning mer påminde om en träaktig materialsamling än en perspektivrik 

vetenskaplig avhandling. För att undvika detta tvingas vi utgå från ett 

mer preciserat problem och låta formuleringen av detta styra hela 

framställningen. 

Det talas så mycket i dessa dagar om teorins betydelse att man tenderar 
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att glömma bort vikten av att utgå från en fråga. Det bör därför med all 

kraft framhållas, att det viktigaste momentet i all forskning är att komma 

på ett problem, som är värt att undersöka. Innan man har ställt ett problem 

är det meningslöst att tala om teorier och metoder. Logiskt sett kommer 

problemet först av allt. 

Det bör vidare inskärpas, att metodreglerna eller i detta fall reglerna för 

det rationella innehållsliga samtalet i första hand inte är till för att underlät-

ta upptäckandet av ett problem. De ger anvisningar om hur problemet måste 

lösas, sedan man väl en gång kommit på det. Metodologin hör, för att 

använda Reichenbachs välkända terminologi, hemma i ”context of 

justification”, inte i ”context of discovery”. Överhuvudtaget finns det 

varken inom den innehållsliga idéanalysen eller något annat vetenskapligt 

företag några regler för hur man kommer på frågor på samma sätt som det 

finns regler för hur man klassificerar, kritiserar och testar tänkbara svar på 

dessa frågor. Det tycks för närvarande vara omöjligt att omvandla de 

psykologiska eller intuitiva processer som träder i funktion i upptäcktens 

sammanhang till formella regler för upptäckt. Metodologin kan säkerligen 

vara till indirekt hjälp, men knappast mycket mer. Här kommer i stället den 

personliga kreativiteten in i bilden. Richard Roses skämtsamma yttrande ”to 

catch the dependent variable is the first rule of academic survival” fångar 

detta i ett nötskal. 

Vår forskare som ännu inte lyckats komma på någon exakt formulering 

av sitt problem kan förslagsvis göra detta i anslutning till vad den aktuella 

politiska debatten handlar om. Därvid kan ett jämförande perspektiv också 

vara av intresse; då skulle han nämligen kunna upptäcka om den svenska 

debatten uppvisar luckor eller om samma skäl förekommer men tyngd-

punkten är annorlunda placerad. Fördelen med att studera ett problem som 

behandlas i aktuell politik är att forskningsresultaten då i princip blir 

relevanta för de politiska aktörer som skall fatta beslut i frågan. Om 

forskningen försiggått direkt i det statliga utredningsväsendets regi så är 

möjligheten stor att politikerna verkligen också bryr sig om vad som sägs. I 

annat fall torde genomslagskraften bland annat bero på om arbetet ger 

något utöver det som sägs i de statliga utredningarna. 

Men vår forskare kan naturligtvis också studera teoretisk litteratur eller 

tidigare mer disciplinorienterad empirisk forskning. Han kan naturligtvis 

också tänka ut ett problem alldeles på egen hand. Alla idéer som på detta 

sätt strömmar över honom kan han sedan ta upp till diskussion med 

exempelvis kolleger och vänner. Han kan ordna ”hjärnstormning— i frågan 

eller kanhända använda sig av någon annan modern gruppmetod. Alla sätt 

som tillåter fantasin att spela och idéerna att flöda är tillåtna. 

När det gäller att komma på problem och göra upptäckter betonar man således 

inte det regelmässiga och standardiserade utan det kreativa, okon-  
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ventionella och innovativa. ”The mere selection of a problem, i.e., of a 

question for worthwhile inquiry, is as a rule no mechanical act but an act 

of the creative mind, and in the most important cases. one of genius”, 

skriver Arnold Brecht i Political Theory. ”There is no rule of procedure to 

describe how the creative mind hits on such a question, except that it must 

be guided by curiosity, inquisitiveness, and independent creative imagina-

tion.”1 

Innehållslig idéanalys innefattar således, liksom all annan vetenskap, både 

moment av lekfullt sökande och rigoröst prövande. Man får inte låta 

metodologins stränghet ersätta forskarens egen skaparkraft och kombina-

tionsförmåga. Å andra sidan måste alla mer eller mindre geniala uppslag 

bearbetas i enlighet med metodologins hårda krav för att erkännas som en del av 

den vetenskapliga kunskapen. 

2.2. Analysschemats nödvändighet  

En innehållslig studie av den svenska europamarknadsdebatten  skulle 

kunna inriktas på att utröna vilka ståndpunkter eller rekommendationer 

till handling som förekom, t.ex. att Sverige borde inträda som fullvärdig 

respektive associerad medlem eller stå helt utanför. Den skulle också 

kunna ge en beskrivning av de olika argumenten för och emot de olika 

ståndpunkterna. Man skulle sedan kunna ta ställning till bärkraften i de 

olika argumenteringarna. Med denna uppläggning skulle man i främsta 

rummet inte intressera sig för vilka personer som stod bakom 

ståndpunkterna och argumenten eller i vilken tidsordning som de 

presenterades. Man skulle snarast komma att inrikta sig på skälen för de 

olika ståndpunkterna. Först och främst skulle det bli fråga om att vaska 

fram dem och ordna dem på ett sätt som skulle kunna underlätta  ett 

ställningstagande till deras bärighet.  

Någon sådan studie av den senaste svenska europamarknadsdebatten har 

inte gjorts. Mats Bergquists Sverige och EEC: En statsvetenskaplig studie 

av fyra åsiktsriktningars syn på svensk marknadspolitik 1961–1962 kan 

emellertid ge en ungefärlig föreställning om hur en sådan undersökning 

skulle ta sig ut. 

Det framgår av Bergquists bok, att den åsiktsriktning som eftersträvade 

fullt svenskt medlemskap anförde åtminstone två renodlade skäl för sin 

ståndpunkt: att Sverige var en europeisk nation, som hade kulturen – arvet 

från Athen, Rom och Jerusalem, kulturalfabetet Andersen, Balzac, Cer-

vantes, Dickens etc. – och demokratiidealet gemensamt med kontinentens 

länder: och att medlemskap i EEC var av avgörande betydelse för vår 

exportindustri, sysselsättning och levnadsstandard: stannade Sverige utan-  

3 Vedung 
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för skulle exportindustrin belastas med bördor som företagsamheten inom 

marknadsblocket skulle slippa.2 Motståndarna till en anslutning hävdade 

bland annat att Sverige i u-ländernas intresse borde satsa på globalt 

samarbete i stället för regionalt; att inträde innebar att Sverige fick uppge 

sin suveränitet på viktiga områden och anpassa exempelvis sin arbets-

marknadspolitik efter de stora ländernas politik nere på kontinenten; att 

Sverige genom inträde skulle tvingas godta en klausul om fria kapitalrörel -

ser och fri etableringsrätt, vilket kunde medföra att det svenska näringsli -

vet köptes upp av utländska intressen; och att Sverige genom fullt med-

lemskap skulle tvingas uppge sin neutralitet.3 

Det förekom också motargumentering. Anhängarna av fullt medlemskap 

angrep till exempel motståndarnas skäl och hävdade, att det var mer 

realistiskt att först arbeta för att rasera handelshindren i Europa för att 

sedan försöka få bort dem i resten av världen; att suveräniteten ändå blivit 

föråldrad genom att modern teknik och organisation inte längre kunde 

rymmas inom de gamla statsgränserna; att medlemskap i EEC inte skulle 

komma att innebära någon förändring av exempelvis den svenska arbets -

marknadspolitiken, ty även på kontinenten fanns starka politiska krafter 

som stödde en sådan politik; att riskerna för att utländska företag skulle 

köpa upp svenska var minimala; och att neutraliteten kunde räddas genom 

att Sverige erhöll ett par undantagsklausuler i Romfördraget. 4  

Det framgår av Bergquists arbete att flera av huvud- respektive underar-

gumenten inte gavs någon fullständig formulering av en enstaka debattör 

utan att flera personer lämnade originella bidrag vid olika tidpunkter. Den 

som önskar bedriva en innehållslig idéanalys kan här sägas stå inför den 

syntetiska uppgiften att sammanfoga flera spridda ansatser till argument 

till en mer omfattande helhet. A andra sidan var också mycket av det som 

sades ingenting annat än tröttsamma upprepningar av till leda tröskade 

synpunkter. Somt låg helt vid sidan av ämnet, t.ex. propagandistiska och 

emotionella slagord utan argumentativt innehåll. Här blir uppgiften att 

rensa bort ogräset för att ge kulturväxterna ett större livsrum. Sedan gäller 

det att ordna de på detta sätt erhållna skälen enligt någon sorts mönster. 

Därpå kan vi konfrontera dem mot motsvarande motargument, vilket 

innebär att vi jämför argumentationskedjorna med avseende på olika sor-

ters meningsskiljaktigheter. Alla dessa steg innefattar moment av egen 

rekonstruktion. I det sista fallet till exempel så kan det ju hända att flera av 

aktörerna inte har den överblick som behövs för att se om och i vilken 

utsträckning deras argumentering stämmer överens med eller strider mot 

andras. Forskaren kommer då att ställa argument mot varandra. vilka i 

själva debatten inte uttryckligen konfronterades. Resultatet av forskarens 

ansträngningar blir en formulering och uppställning av debatten , som på 

avgörande punkter inte liknar den faktiska debattens förlopp, men som 
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underlättar lösandet av det ursprungliga problemet. Detta arbete med pro-

blemformulering och teoretisk strukturering är nämligen en förutsättning för att 

man skall kunna gå vidare till själva den innehållsliga prövningen av 

argumenteringen. 

För att åstadkomma denna syntetisering, rensning, ordning och konfron-

tation krävs ett analysschema. Detta bör formuleras i analytikerns eget 

språk och vara underordnat det problem, som skall lösas. Sökschemat 

skulle kunna utformas ungefär på det sätt som Bergquist gjort i sin studie. 

Hans teoriram utgörs av bland annat följande åtta argumentgrupper:  

(a) europabilden, dvs. synen på europatanken och på kontinentens politiska 

struktur: 

(b) Europa och omvärlden, dvs. synen på relationerna mellan EEC och 

u-länderna och uppfattningar om regionalt respektive globalt 

samarbete; 

(c) synen på överstatligt samarbete och på överlåtelser av suveränitet till 

överstatliga organ; 

(d) synpunkter på ekonomin; 

(e) föreställningar om det nordiska samarbetet;  

(f) tolkningen av Romfördraget; 

(g) jämförelser mellan Sveriges, Schweiz' och Österrikes neutralitet och 

ställningstaganden till EEC.5 

Vi ser att de två ovan anförda argumenten för fullt medlemskap i EEC skulle 

kunna hänföras till grupp (a) och (d) under det att motargumenten och 

invändningarna mot dessa skulle kunna placeras under kategorierna (b), (c), (d) 

och (e). 

Kategorierna i Bergquists schema ligger som synes mycket nära det 

empiriska materialet. Detta gör dem praktiskt brukbara samtidigt som de 

brister i allmängiltighet. Ett sätt att vidareutveckla schemat vore att söka 

formulera kategorierna i ett mer generellt språk. De skulle då kunna 

användas även i andra sammanhang än just för att analysera EEC-debatten. 

Det är emellertid svårt att se någon direkt poäng med detta, eftersom den 

innehållsliga idéanalysen knappast är någon generaliserande verksamhet. 

Annorlunda vore det om man hade ambitionen att förklara varför aktörer 

omfattar olika ståndpunkter om ett eventuellt svenskt inträde i den 

europeiska gemensamma marknaden; i en sådan funktionell idéanalys vore 

det på sin plats att utnyttja en mer generell, rationalistisk eller kausal 

förklaringsmodell. 

Men någon sorts klassifikationsschema behövs, det är alldeles uppen-

bart. Två olika typer av teoretiska redskap skall här diskuteras. Den ena 

är mer logiskt betonad och bygger på uppslag hämtade från Arne Næss’
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bekanta s.k. pro et contrauppställningar. Den andra, vida väsentligare 

typen utgörs av begrepp och klassifikationssystem, som är mer direkt 

inriktade på sakfrågan under debatt. 

2.3. Argument för och mot en ståndpunkt 

I sin bok Empirisk semantik utvecklar Arne Næss två schematiska teori-

ramar, vilka kan användas för en logisk gruppering av debattinlägg i argu -

ment för och mot olika ståndpunkter. Den referensram som tilldrar sig det 

största intresset i detta sammanhang är den s.k. pro et contraöversikten.  

Ett pro et contraschema ger en överblick över de tyngst vägande skälen 

för och emot en ståndpunkt. Resonemangen kan vara författarens egna, 

men det kan också vara fråga om en annan persons eller grupps tankegång-

ar. Pro et contrauppställningar avslutas inte med någon sammanvägning av 

argumenten till förmån för någon bestämd ståndpunkt och de är heller inte 

förknippade med några krav på hur motiveringarna skall se ut för att 

överhuvudtaget kunna placeras in i schemat. Identiska påståenden kan med 

andra ord användas som skäl både för och emot tesen. Samma motivering 

kan samtidigt både accepteras och förkastas. Härigenom blir pro et 

contraframställningar användbara för analytiska systematiseringar av 

debatter och diskurser. Frågan är blott hur pass brukbara de är.6  

2.3.1. Ståndpunkter och spetsformuleringar 

Ståndpunkten bör enligt Arne Næss uttryckas med hjälp av en spetsfor-

mulering. Dess närmare avfattning beror på den fråga, som man önskar få 

svar på. Spetsformuleringar kan vara deskriptiva eller normativa. Utifrån 

den debatt om kärnkraftens fredliga användning, som just nu pågår runt om 

i världen, kan följande deskriptiva spetsformuleringar utarbetas: (a) 

byggande av kärnkraftverk är ett ekonomiskt lönsamt alternativ till uppfö-

rande av olje-, kol- eller vattenkraftverk; (b) problemet med upparbetning 

av utnyttjat kärnbränsle går tekniskt att lösa; (c) det finns ingen helt säker 

metod för slutgiltig deponering av det högaktiva avfallet; (d) det plutonium 

som bildas vid upparbetning av använt kärnbränsle duger inte som råvara 

till moderna, små kärnstridsspetsar. 

En deskriptiv spetsformulering, som fångar innehållet i en hett debatte -

rad fråga i internationell storpolitik är följande: undertecknandet av 

SALT-avtalet har inte lett till att kapprustningen mellan väst och öst har 

avstannat. En betydligt mer extravagant deskriptiv spetsformulering är 

den hypotes, som kan sägas utgöra grundvalen för C. J. Boströms 

statslära: staten är en enhet av väsende och fenomen.7 

Normativa spetsformuleringar kan med fördel användas, när man öns-  
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kar systematisera politiska meningsbrytningar, som mynnar ut i rekom-

mendationer till handling: 

(a) Sveriges u-landsbistånd bör gå till länder, vilkas regeringar för en 

ekonomisk och social politik, som syftar till spridning av välstånd till alla 

grupper av medborgare; 

(b) målet för svensk utrikespolitik bör vara alliansfrihet i fred, som kan leda till 

neutralitet i krig; 

(c) riksdagen bör besluta om förbud att hålla s.k. prydnads- och sällskapsfåglar 

i bur.8 

John Rawls’ första s.k. rättviseprincip är ett exempel på en mer filosofisk, 

normativ spetsformulering: 

(d) varje människa bör äga rätt till det mest omfattande totala system av lika, 

grundläggande friheter, som är förenligt med ett liknande system av friheter 

för alla.9 

Det som vii Sverige uttrycker med sammansättningar av typen transport -

politik, bostadspolitik, utrikespolitik och jordbrukspolitik är i praktiken 

väldiga konglomerat av mindre och större problem. Voteringen i riksdagen 

i samband med 1975 års stora sektoriella beslut om den framtida energipo -

litiken omfattade 78 punkter eller rekommendationer till handling. Även 

om man begränsar sig till att försöka täcka en mindre delfråga inom en av 

våra större politiska sektorer, t.ex. sjukvårdspolitiken. så måste man 

stundom avfatta en hel uppsättning av spetsformuleringar. Det som jag 

själv har kallat ”unionspolitiken i Sverige på sommaren 1905” visade sig 

kunna upplösas på följande nio normativa teser: 

(a) Sverige bör acceptera det norska erbjudandet om att en prins av huset  

Bernadotte bör bli Norges konung: 

(b) Sverige bör ställa krav på en norsk folkomröstning för att inleda 

förhandlingar om unionens upplösning; 

(c) Sverige bör resa krav på en norsk anhållan om unionens upplösning. innan 

förhandlingar kan inledas: 

(d) Sveriges definitiva beslut i unionsfrågan bör fattas först av den riksdag, som 

framgått ur 1905 års allmänna val till andra kammaren; 

(e) Sverige bör kräva norska landavträdelser för att upplösa unionen;  

(f)   Sverige bör ställa krav på gränsfästningarnas rasering för att gå med  

på unionens upplösning: 

(g) Sverige bör ställa krav på en neutral zon för att gå med på unionsupp-

lösning: 

(h) Sverige bör ställa krav på ett skiljedomsavtal för att gå med på unionens 

upplösning. 
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Den norska debatten följde i stort sett samma linjer och kunde också delas in i 

dessa nio ämnesområden. Sammanlagt arton olika spetsformuleringar erhölls 

således.10 

Såväl normativa som deskriptiva spetsformuleringar kan avfattas som 

konditionala villkorssatser. 1 den för några år sedan häftigt pågående 

diskussionen om var statliga myndigheter och verksamheter bör ligga , 

skulle några av ståndpunkterna kunna kläs i följande språkliga dräkt:  

(a) om man beslutar sig för att flytta ut verk från Stockholm i stället för 

att decentralisera verksamheter, så kommer expansionseffekten i 

landsorten att bli proportionsvis större:  

(b) om man beslutar sig för att decentralisera verksamheter till landsting 

eller kommuner i stället för till statliga regionala myndigheter, så 

kommer den politiska makten att spridas:  

(c) om man föredrar att stoppa Stockholms expansion framför att initiera 

expansion i landsorten, så bör man besluta om decentralisering av 

verksamheter i stället för utlokalisering av verk: 

(d) om man föredrar självständiga ämbetsverk framför ministerstyrelse, så bör 

man besluta om att flytta ut verk från Stockholm: 

(e) om man beslutar sig för att flytta ut verk från Stockholm, så kommer 

ämbetsverkens självständighet att stärkas på ministerstyrelsens be-

kostnad. 

Formuleringarna (a). (b) och (e) är som synes deskriptiva. under det att 

(c) och (d) är normativa. Genom att placera (d) och (e) omedelbart  efter 

varandra har jag velat visa, att formuleringar som handlar om samma sak 

kan avfattas både på ett normativt och ett deskriptivt sätt.  

2.3.2. Argument för och mot 

Förhållandet mellan skälen för och mot en tes kan bli ganska komplicerat. 

Ett exempel hämtat från Craig Bairds bok Discussion and Debate kan få 

illustrera detta. Baird redovisar en genomgång av amerikansk diskussion 

mellan 1946 och 1948 för och mot spetsformuleringen SF: Förenta Natio-

nerna bör nu omorganiseras till en federal världsregering. Huvudargumen -

ten för anhängarna av denna rekommendation var bland andra 

P1 att FN misslyckats på många områden;  

P2 att säkerhetsrådet genom sitt stormaktsveto aktivt hindrat aktioner  

som syftat till att lösa världsproblemen; och  

P3 att rådande förhållanden klart hotade världsfreden.  
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Man hävdade också 

P4 att en federal världsregering var praktiskt genomförbar; och  

P5 att den skulle kunna råda bot på missförhållandena. 

Men anhängarna nöjde sig inte med att anföra dessa huvudskäl; de argu-

menterade också för dem. För P1 anfördes 

P1P1 att Ryssland, Frankrike, Storbritannien och USA var involverade i ett kallt 

krig; 

För detta anfördes i sin tur 

P1P1P1 att Ryssland blockerade västsektorn av Berlin; och 

P2P1P1  att de militära styrkorna i Berlin låg i larmberedskap. 

En federal världsregering skulle också kunna praktiskt genomföras hävdade 

exempelvis Christian Science Monitor. För P4 anfördes 

P1P4 att många nationer hade antytt, att de förordade tanken.  

Som stöd för detta framhöll man 

P1P1P4 att Frankrikes nya konstitution gav landets regering auktori-

tet och makt att överföra till en världsorganisation sådana 

aspekter av den nationella suveräniteten, som nationerna öm-

sesidigt kunde enas om att avstå från; 

P2P1P4 att en liknande passage också fanns i Kinas författning och 

P3 P1P4 att Förenta Staternas politik syftade till att åstadkomma en federal 

världsregering bland annat därför 

P1P3P1P4 att president Truman hade hävdat att landet måste understödja en 

sådan politik och 

P2P3P1P4 att general MacArthur hade hävdat att en världsregering vore nästa 

logiska steg.11 

Skäl och motskäl kom på detta sätt att anföras för och mot praktiskt taget 

varje i argumenteringen åberopad sats. Detta gjorde att argumenteringen 

fick delas upp i skilda ordningar. Det generella mönster som därvid följdes 

är följande: 

1. Argument av första ordningen kallas de motiveringar som direkt stöder 

spetsformuleringen SF. De kan delas upp i 



40 Argument för och mot en ståndpunkt 

(a) proargument vilka omedelbart talar för spetsformuleringen; dessa kan 

betecknas P1, P2, P3, …..Pn; 

(b) contraargument vilka omedelbart talar mot spetsformuleringen; dessa 

kan betecknas C1, C2, C3, …..Cn; 

I vårt exempel om den federala världsregeringen är P1 till och med P5, fall av 

proargument av den första ordningen. 

2. Argument av andra ordningen kallas de skäl, som stöder eller försvagar 

argument av den första ordningen. Man kan också säga, att argumenten av 

den första ordningen fungerar som spetsformuleringar för argumenten av den 

andra. De kan delas upp i fyra underavdelningar på följande sätt: 

(a) proargument för proargument av första ordningen; proargument för 

argumentet P1 kan betecknas P1P1, P2P1, P3P1, … PnP1. Argument-

symbolerna utläses från vänster till höger: proargument ett av andra 

ordningen för proargument ett av första ordningen, proargument två av 

andra ordningen för proargument ett av första ordningen etc. Andra 

exempel på proargument för proargument är P1P3, P2P3, P3P3   PnP3; 

(b) contraargument mot proargument av första ordningen; som exempel 

kan nämnas C1P1, C2P1, C3P1. Formlerna utläses contraar-  
gument ett av andra ordningen mot proargument ett av första 

ordningen, contraargument två av andra ordningen mot proargument 

ett etc. Även C1P2, C2P2, C3P2 … CnP2 är naturligtvis contraargu-  
ment mot proargument två av första ordningen; 

(c) proargument för contraargument av första ordningen; dessa betecknas 

P1C1, P2C1, P3C1 … PnC1; 

(d) contraargument mot contraargument av första ordningen; dessa skrivs 

C1C1, C2C1, C3C1 … CnC1; 

Vårt exempel ovan innehöll två argument av andra ordningen, P1P1 och P1P4. 

Båda hör således hemma inom grupp (a). 

3. Argument av tredje ordningen kallas sådana motiveringar, som stöder 

eller försvagar argument av andra ordningen. Argumenten av andra 

ordningen fungerar nu som spetsformuleringar för argumenten av den 

tredje ordningen. De kan grupperas i åtta klasser enligt följande: 

(a) P1P1P1, P2P1P1,
,
 P3P1P1 … PnP1P1; 

(b) C1P1P1,  C2P1P1,  C3P1P1 … CnP1P1;  

(c) P1C1P1,  P2C1P1,  P3C1P1 … PnC1P1; 
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(d) C1C1P1, C2C1P1, C3C1P1 … CnC1P1; 

(e) P1P1C1, P2P1C1, P3P1C1 … PnP1C1; 

(f) C1P1C1, C2P1C1, C3P1C1 … CnP1C1; 

(g) P1C1C1, P2C1C1, P3C1C1 … PnC1C1; 

(h) C1C1C1, C2C1C1, C3C1C1 … CnP1C1; 

Vårt exempel innehöll fem argument av tredje ordningen nämligen  
P1P1P1; P2P1P1; P1P1P4;;  P2P1P4  och P3P1P4. 

För förståelsen av symbolerna är det viktigt att inse, vilken betydelse 

bokstävernas indexnummer respektive deras position i raden har. En 

bokstavs position i raden från höger räknat anger vilken ordning argumen -

tet tillhör. Ett argument som betecknas med fyra bokstäver, t.ex. P 2P3P1P4, 

tillhör således den fjärde ordningen, ett argument som anges med två 

bokstäver, t.ex. P1P4 tillhör den andra ordningen osv. Indexnumret efter 

varje bokstav anger däremot vilken ordningsföljd argumentet har inom 

varje ordning. Siffrorna 3, 1 och 4 i uttrycket P3P1P4 betyder därför tredje 

proargumentet av tredje ordningen för första proargumentet av andra 

ordningen mot fjärde proargumentet av första ordningen. 

Observera att den sista uppställningen (a) – (h) enbart anger pro och 

contraargument av tredje ordningen mot det första argumentet av varje typ 

av argument av andra ordningen. Men naturligtvis kan man tänka sig 

argument av tredje ordningen för eller emot det andra, tredje, fjärde. femte 

etc. argumentet av varje typ av argument av andra ordningen. Ingenting 

hindrar att det dyker upp argument av tredje ordningen för eller emot 

exempelvis P2P1 eller femte, sjätte. sjunde ända upp till n-te ordningen. Vi 

skulle på detta sätt kunna erhålla en fantastisk flora av argumenttyper. Vårt 

tidigare exempel om den federala världsregeringen innehöll för övrigt fall 

av argument av fjärde ordningen, nämligen P1P3P1P4 och P2P3P1P4. 

2.3.3. Sakfrågemodellen 

Låt oss nu anta att vi gått igenom en debatt och strukturerat den enligt ovan 

angivna principer. Frågan blir nu hur de olika argumenten skall presenteras. 

Ett stort fält av alternativa möjligheter öppnar sig beroende på vilken 

överordnad princip man väljer att organisera materialet efter och hur den 

kombineras med andra principer. Næss behandlar blott ett tillvägagångssätt, 

vilket man skulle kunna kalla (i) sakfrågemodellen. Två andra relativt 

likartade dispositionsmallar är emellertid av sådan praktisk betydelse att de 

förtjänar att uppmärksammas. De skulle kunna benämnas (ii) gruppmodellen 

respektive (iii) konfrontationsmodellen. 

För att inte alternativen skall bli alltför många utesluts alla kombinatio -

ner vari hänsyn också tas till tidsdimensionen. Alla debattmodeller som 
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här kommer att diskuteras är således exempel på s.k. systematiska disposi -

tionssätt. 

Sakfrågemodellen innebär att man först presenterar alla argument för en 

spetsformulering (inklusive alla underargument av andra, tredje, fjärde etc. 

ordningen) och sedan alla argument mot samma spetsformulering 

(inklusive alla underargument av andra, tredje, fjärde etc. ordningen). I ett 

fingerat exempel skulle framställningen då kunna ges följande struktur: 

Spetsformulering: SF; 

Proargumentering: P1, P1P1, C1P1; P2; P3, P1P3, P2P3, P1P2P3, P2P2P3, 

C1P2P3, P1C1P2P3; 

Contraargumentering: C1, P1C1, P1P1C1, C1P1C1, C1C1P1C1, C2C1P1C1, P2C1, C2, 

P1C2, C1C2, P1C1C2, C1P1C1C2, C2P1C1C2, P1C2P1C1C2, C2C2  
I tabellform skulle samma sak kunna uttryckas på följande sätt:  

 

  SF 

 

P1   C1 

P1P1  P1C1 

C1P1  P1P1C1 

  C1P1C1 

P2  C1C1P1C1 

  C2C1P1C1 

P3   P2C1 

P1P3   

P2P3  C2 

P1P2P3  P1P2 

P2P2P3  C1C2 

C1P2P3  P1C1C2 

P1C1P2P3  C1P1C1C2 

  C2P1C1C2 

  P1C2P1C1C2 

  C2C2  

Som uppställningen visar, har vissa logiska egenskaper hos argumenten 

fått bilda indelningsgrund. Avgörande för struktureringen är om motive-

ringarna är pro- eller contrainriktade. Alla proargument av den första 

ordningen inklusive underargument av lägre ordningar ställs upp för sig 

och alla contraargument av första ordningen inklusive underargument av 

lägre ordningar för sig. Skälen placeras med andra ord in i schemat utan  
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hänsyn till vilka personer som fört fram dem eller vid vilken tidpunkt detta 

skedde. Vidare bör man lägga märke till att exempelvis proargument 1 av 

den första ordningen och contraargument 1 av den första ordningen alltid 

skall ses i relation till den överordnade spetsformuleringen och inte i 

relation till varandra. Det är nämligen inte alls fallet, att ett argument för 

en tes automatiskt också är ett contraargument mot ett contraargument mot 

samma tes. C1 vänder sig således inte mot P1, C2 inte mot P2, C3 inte mot P3 

osv.; contraargumenten mot P1, P2 och P3 skrivs i stället ut i samma 

huvudkolumn som P1, P2 och P3 och betecknas som C1P1, C1P2, C1P3 etc. 

De två stora pro- och contrakolumnerna i figuren skall således inte 

uppfattas så att de motsvarar varandra. De skall läsas var och en för sig och 

varje argument skall ses i relation till spetsformuleringar på olika nivåer – 

den överordnade spetsformuleringen SF och de underordnade 

spetsformuleringar, som utgörs av argument av närmast högre ordning i 

figuren.
12

 

Eftersom denna dispositionsmall enbart framhåller debattens logiska 

mönster och inte tar hänsyn till argumentens kronologiska följd eller vilka 

människor som lagt fram de olika skälen lämpar den sig utmärkt för 

undersökningar, där tonvikten uteslutande ligger på sakfrågan under debatt. 

Såsom ingen annan ger då sakfrågemodellen en översiktlig bild av debattens 

struktur. För detta syfte måste den betecknas som ett synnerligen kraftfullt 

forskningsinstrument. Den skulle rentav kunna framställas som den 

idealtypiska presentationsformen för en innehållslig idéanalys. 

Den renodling av en enda aspekt av debatten som sakfrågemodellen 

innebär är således från en synpunkt dess styrka. Ur en annan synvinkel är 

detta emellertid också en svaghet. Ibland kan kännedom om t.ex. den relativa 

tidpunkt vid vilken olika argument fördes fram i debatten bidra till ökad 

förståelse av vad saken egentligen gäller. I så fall bör denna kronologiska 

aspekt måhända också få tillåtas inverka på framställningens disposition. 

Dessutom är man i många fall också intresserad av personerna bakom 

motiveringarna. Det kan ju vara så att låt oss säga tre grupper hävdat samma 

sak, men lagt fram helt olika skäl eller presenterat samma motiveringar men 

fäst olika vikt vid dem. Om man önskar framhäva detta bör man låta 

struktureringen av stoffet i första hand bestämmas av grupperna och inte av 

argumenteringen i stort. 

2.3.4. Gruppmodellen 

Det visar sig att Næss’ pro et contraschema lätt kan modifieras för att 

tillgodose intresset av att framhäva de grupper som legat bakom framfö-

randet av skilda argument. 

Låt oss anta, att diskussionen ovan utspelades mellan de tre partierna A, B 

och C. Låt oss vidare anta, att varje parti frambar skäl endast för sin 
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egen ståndpunkt eller mot motståndarens argument. Först skulle vi då kunna 

presentera A:s argument, sedan B:s och till sist C:s. En översikt över 

argumenteringen skulle, ordnad enligt denna gruppmodell, kunna te sig på 

följande sätt: 

Spetsformulering: SF 

Parti A: P1, P1P1; P2; P3, P1P3, P2P3, P1P2P3, P2P2P3: C1P1C1; C1C2, P1C1C2, 
C2C2; 
 

Parti B: C1P1; C1P2P3; C1, C1C1P1C1, P2C1; C1P1C1C2, C2P1C1C2, P1C2P1C1C2; 

 

Parti C: C1P1; P1C1P2P3; C1, P1C1, P1P1C1, C2C1P1C1; C2, P1C2. 

Detta skulle kunna ges följande tablåform: 

S F  

Parti A Parti B Parti C 

P1 C1P1 C1P1 

P1P1 

ClP2P3 P1C1P2P3 
P2  

C1 C1 

P3 C1C1P1C1 P1C1 

P1P3 P2C1 P1P1C1 

P2P3 C2C1P1C2 

P1P2P3 C1P1C1C2 

P2P2P3 C2P1C1C2 C2 

 P1C2P1C1C2 P1C2 

P, C, 

C1P1C1 

C1C2 

P1C1C2 

C2C2  

Det bör kanske understrykas, att det framskjutande av grupperna på 

bekostnad av argumenteringen som gruppmodellen innebär, inte medför att 

analysen blir funktionell. Avsikten är endast att öka förståelsen för 

argumenteringarna och underlätta tolkningen av dem. Att motiveringarnas 

giltighet skulle påverkas av vem som för fram dem impliceras självfallet inte.  

En framställning som i varje fall till en viss grad är uppbyggd enligt 

gruppmodellen är Robert A. Levines The Arms Dehate.13 Levine har 



Argument för och mot en ståndpunkt 45 

klassificerat de amerikanska debattörernas åsikter i upprustningsfrågan 

efter två indelningsgrunder. Med utgångspunkt från huvudsyftet med re-

kommendationerna till handling på försvarets område har han delat in 

aktörerna i (a) en grupp vars huvudsakliga mål är att reducera sannolikhe-

ten av ett krigsutbrott och i synnerhet då risken för ett kärnvapenkrig; (b) 

en grupp vars centrala motiv är att bromsa upp kommunismens frammarsch 

eller tvinga den att slå till reträtt, och (c) en mellangrupp som inte klart 

rangordnar dessa två mål utan säger sig eftersträva båda lika mycket 

samtidigt. Utifrån den grad av förändring av det internationella samhället, 

som impliceras av dessa rekommendationer, har han vidare delat upp 

aktörerna i systemister och marginalister. De förra kräver större omvälv-

ningar i det internationella systemet, under det att de senare är i stort sett 

belåtna eller nöjer sig med små marginella, successiva reformer. Denna 3 x 

2-klassifikation ger upphov till sex åsiktsriktningar: systemister respektive 

marginalister, som i första hand vill undvika krig, stävja kommunismens 

frammarsch eller bådadera utan klar prioritering.14  

Levine går sedan igenom de olika åsiktsriktningarnas argumentering i 

olika avseenden: vad de hyst för värderingar, vilka analyser av verkligheten 

som de gjort samt vilka handlingar de rekommenderat i rustningsfrågan. 15 Så 

långt kan han sägas ha följt gruppmodellen. Men han har också gjort vissa 

avsteg ifrån den i dess idealtypiska form. För det första har han inte 

formulerat någon gemensam övergripande spetsformulering vartill alla 

gruppers argumentering uttryckligen relateras. I stället tycks han på ett icke 

alldeles klart sätt laborera med flera rekommendationer för varje grupp 

samtidigt.16 I stället för att i tur och ordning behandla alla sex 

åsiktsriktningars värden, analyser och rekommendationer till handling slår 

han för det andra samman alla marginalister till en grupp och alla systemister 

till en. Man skulle således kunna säga att marginalister som grupp och 

systemister som grupp behandlas enligt gruppmodellen.17 För det tredje är de 

olika argumenttyperna kontrasterade mot varandra på ett synnerligen allmänt 

och ospecificerat sätt. Rekommendationer ställs mot rekommendationer, 

analyser mot analyser och värderingar mot värderingar utan att någon 

närmare uppdelning sker. Men inte minst analyser är ju, som påpekats av 

bl.a. Lennart Lundquist,18 en mycket vidsträckt kategori, som innefattar 

utsagor både om det förgångna, nuet och framtiden av en mängd olika slag. 

Möjligen skulle Levine ha kunnat dela in dem i (i) beskrivningar av 

motståndarnas uttalade ståndpunkter, (ii) beskrivningar av motståndarnas 

verkliga ståndpunkter, (iii) beskrivningar av de egna uttalade ståndpunkterna 

och (iv) beskrivningar av de egna verkliga ståndpunkterna. ”Disse fire typer 

beskrivelser bør være de hjørnestenene en analyse av uenighet mellom 

ideologier bør hvile på”, skriver Arne Næss i Demokratisk styreform: En 

presiseringsmeny.19 Vad man saknar i Levines fram-  
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ställning är således en något större uppspaltning på olika argument inom 

dessa allmänna kategorier och en klarare kontrastering av relevanta argu -

menttyper mot varandra. 

2.3.5. Konfrontationsmodellen 

Man kan också välja att kombinera de båda föregående framställningssät-

ten så att en tredje typ av dispositionsmall erhålles. Den kan kallas kon-

frontationsmodellen. 1 detta fall håller man fast vid gruppernas betydelse 

men i stället för att återge varje grupps hela argumentering i ett enda 

sammanhang, konfronterar man omedelbart en grupps proargument med 

andra gruppers contraargument. Mot parti A:s proargument av första 

ordningen ställs omedelbart partierna B:s och C:s contraargument och mot 

B:s och C:s contraargument ställs A:s contraargument av en lägre ordning. 

Framställningen kommer att se ut ungefär på följande sätt:  

Spetsformulering: SF 

Parti A: P1, P1P1 

Parti B och C: C1P1 

Parti A: P2 

Parti A: P3, P1P3, P2P3, P1P2P3 

 P2P2P3 

Parti B: C1P2P3  

Parti C: P1C1P2P3 

Parti B och C: C1 

Parti C: P1C1, P1P1C1 

Parti A: C1P1C1 

Parti B: C1C1P1C1 

Parti C: C2C1P1C1 

Parti B: P2C1 

Parti C: C2, P1C2 

Parti A: C1C2, P1C1C2 

Parti B: C1P1C1C2, C2P1C1C2, P1C2P1C1C2 

Parti A: C2C2 

Logiskt sett sammanfaller konfrontationsmodellen helt med sakfrågemo-

dellen. Bägge låter argumenteringens struktur vara den avgörande indel -

ningsgrunden. Båda innebär att alla proargument av den första ordningen 
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(med åtföljande argument av lägre ordningar) presenteras för sig och alla 

contraargument av den första ordningen (med åtföljande argument av lägre 

ordningar) för sig. Den enda skillnaden är praktisk: i konfrontationsmodel-

len beskrivs ej blott motiveringarna utan även de grupper som omfattade 

dem. Härigenom förbättras måhända läsarens förståelse av argumente-

ringen, vilket är modellens huvudpoäng. En nackdel är naturligtvis, att man 

inte får en samlad bild av gruppernas ställningstaganden. Detta kan 

emellertid motverkas, om man disponerar sina sammanfattningar enligt 

gruppmodellen.
20

 

Ett illustrativt exempel på tillämpning av konfrontationsmodellen åter-

finns i Olof Ruins arbete Mellan samlingsregering och tvåpartisystem. 

Hans fixering och konfrontation av skälen för och emot en permanent 

eller tillfällig samlingsregering i Sverige omfattande alla partier till 

höger om kommunisterna avviker från idealmodellen i åtminstone två 

avseenden. För det första har han aktat sig för att driva uppspaltningen av 

debatten så långt som idealtypen förutsätter. Han har i stället valt  att 

sammanföra besläktade argument till större grupper, vilka fått bilda 

grundstenarna i hans strängt arkitektoniskt uppförda idébyggnad. 1 detta 

avseende påminner hans tillvägagångssätt om Levines. Ruin skiljer sig 

emellertid fördelaktigt från sin föregångare genom att han arbetar med en 

något större finfördelning. 

Till ett block sammanför han de viktigaste värderingar, som fördes fram i 

diskussionen. Närmare bestämt rör det sig om utsagor om värdet av 

samlingsregeringar för främjande av samarbete och spänning mellan par-

tierna samt för uppkomsten av handlingskraftiga regeringar. De sju åter-

stående blocken innehåller påståenden om hur samlingsregeringars förhål-

lande till olika delar av verkligheten skulle komma att gestalta sig. Tre av 

dessa argumentblock gäller olika aspekter av de politiska partierna. Ett avser 

partistrukturen definierad som antalet partier och deras storlek, ett annat 

gäller partiernas ideologi och ett tredje deras konfrontationsmönster. De fyra 

återstående avser en samlingsregerings arbetsförhållanden, dess relationer till 

riksdagen, förhållandet till organisationsvärlden samt förhållande till den 

offentliga debatten. 

Vart och ett av dessa block kan i princip innehålla en rad enskilda 

argument för och mot samlingsregering. Men konfrontationen mellan pro- 

och contraargument sker inte motivering för motivering. I stället görs en 

beskrivning av alla proargument inom ett block i ett sammanhang och först 

därefter konfronteras de med alla motsvarande contraargument inom samma 

block. Härmed lyckas Ruin undvika att göra debattanalysen alltför 

uppsplittrad och svåröverskådlig, samtidigt som han genom sin ”block-

bildning” undviker att upprepa Levines misstag att göra kategorierna alltför 

allmänna och utslätade.
21
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En annan avvikelse från idealmodellen gäller den följd i vilken pro- och 

contraargumenten av den första ordningen presenteras. I stället för att ta alla 

proargument först och sedan gå över till contraargumenten låter Ruin även 

här blocken vara bestämmande. Därför kan ett block med proargumentering 

av den första ordningen vara insprängt i en rad av block med 

contraargumenteringar. Även detta bidrar till att göra framställningen mer 

levande.
22

 

Ett av Ruins resultat är så intressant, att det förtjänar att särskilt om-

nämnas. Han lyckas påvisa att den svenska partistrukturen, oavsett sin 

aktuella gestaltning, av anhängarna av samlingsregering alltid användes 

som skäl för att införa ett sådant regeringssätt. En samlingsregering pre-

senteras som önskvärd och angelägen både i ett läge när ett enda parti 

tycktes vara garanterat permanent maktställning, när två jämnstarka grup-

peringar tycktes alternera kring 50 %-strecket och när inget parti eller 

gruppering tycktes komma upp i majoritetsställning. Det är i och för sig 

mindre intressant, påpekar Ruin, att i ett sammanhang, där argumenten står 

i förgrunden snarare än personerna, konstatera att en och samma person, 

om också vid olika tillfällen, kunnat hänvisa till varandra motsatta 

partistrukturer som skäl för samlingsregerande. Denne person var Herbert 

Tingsten. Hans egenhet att finna sina skäl för samlingsregerande stärkta i 

olika och varandra motsatta parlamentariska lägen påtalades för övrigt 

under de år denna diskussion pågick som ivrigast. Torbjörn Vallinder 

avslutade en klargörande artikel kring detta tema våren 1950 med att fråga 

sig: ”kan man överhuvudtaget tänka sig något parlamentariskt läge, där 

professor Tingsten icke skulle känna sig ytterligare styrkt i sin tro på 

samlingsregeringssystemets fördelar?
23

 

2.3.6. Pro et contraanalysens begränsningar 

Samtliga här nu presenterade debattmodeller lider av ett par synnerligen 

allvarliga begränsningar. Ingen av dem ger något svar på frågan i vilken 

ordning argumenten inom de olika ordningarna skall presenteras. Vilket av 

alla argument av den första ordningen skall anföras som det första, det andra, 

det tredje, det femte, det nionde etc.? I vilken följd skall argumenten av den 

andra ordningen till de olika argumenten av den första beskrivas? 

Modellerna ger inget svar. En ännu allvarligare begränsning är, att 

modellerna heller inte ger oss någon ledning, när det gäller att sammanföra 

argumenten inom de olika ordningarna till större eller mindre grupper av 

typen partistrategiska argument, ekonomiskt inriktade argument, 

normorienterade argument eller vad det nu kan vara, som man önskar fram-

hålla. Dessa båda brister kan endast avgöras med hjälp av ett 

klassifikationsschema för själva sakfrågan under debatt och något sådant 

teoretiskt 
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instrument letar man förgäves efter i de nu presenterade debattmodellerna. 

I själva verket kan en varning för en alltför mekanisk tillämpning av dessa 

debattmodeller vara på sin plats. Det kan leda till en atomisering av 

argumentstrukturen som gör framställningen svåröverskådlig. Man måste 

inse att pro et contrascheman måste kompletteras med en gruppering av 

skälen efter substantiella eller sakorienterade kriterier. Underlåtenheten att 

poängtera detta är enligt min mening den avgörande svagheten i Næss' 

programförklaring i Empirisk semantik. Där berörs detta problem inte med 

ett enda ord. Det är också den avgörande bristen i en del av de empiriska 

tillämpningarna av Næss' schema. Enligt min uppfattning är det således 

bristen på sakorienterad gruppering av argumenten och inte pro et contra-

analysen i och för sig som gör att vissa av dessa empiriska tillämpningar är 

svåröverskådliga, monotona och tråkiga att läsa. Kombinerade med rele-

vanta, teoretiskt inspirerade klassifikationsscheman kan modellerna emel-

lertid bli mycket fruktbara och klarhetsskapande, vilket visas inte minst av 

exemplet från Ruins bok om regeringsfrågan. Jag skall nu övergå till att 

något diskutera principerna för sådana på sakfrågan inriktade klassifika-

tionsscheman. 

2.4. Teoretiska redskap med anknytning till sakfrågan 

I stället för att på ett abstrakt sätt behandla problemet hur man åstadkommer 

ett eget, om ock rudimentärt analysspråk för systematisering av sakfrågan, 

väljer jag att diskutera det i anslutning till ett konkret, idéanalytiskt exempel. 

Därmed blir det hela mer pedagogiskt och påtagligt samtidigt som 

upprepningar av vad otaliga vetenskapsteoretiker redan har utrett undvikes. 24  

2.4.1. Antonio Gramscis ideologibegrepp 

Få vetenskapliga politiska filosofer har på ett så suveränt överlägset sätt 

visat värdet av egen konstruktiv begreppsanalys när det gäller att kritiskt 

rekonstruera och nagelfara andras politiska föreställningar som Robert 

Heeger i hans mycket skarpsinniga och originella arbete Ideologie und 

Macht: Eine Analyse von Antonio Gramscis Quaderni. Heegers text är 

instruktiv även av den anledningen, att den ger exempel på kriterier, som 

kan användas, när man skall avgöra om en begreppsapparat är fruktbar 

eller ej för den aktuella forskningsuppgiften. Att man kan och bör argu -

mentera för och mot begrepp, inte bara för och mot uppfattningar om t.ex. 

verkligheten, är en tes som verkligen genomsyrar Heegers framställning. 

För att ge en inblick i Heegers sätt att arbeta, skall jag söka presentera 

hans analys av ideologibegreppet hos Antonio Gramsci.  

4  Vedung  
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Den första uppgift som Heeger gett sig i kast med är att återge Gramscis 

definitioner av begreppet ideologi. Men detta kan väl inte vara någon större 

konst, kanske någon invänder. Det är ju bara att läsa igenom vad Gramsci 

har skrivit och ordagrant återge hans definitionsförslag! Riktigt så enkla är 

emellertid problemen sällan i den innehållsliga idéanalysen. Politiska 

filosofer brukar nämligen ha för vana att blott i förbigående och vid enstaka 

tillfällen ange, vad de menar med centrala begrepp. Gramsci utgör inget 

undantag från denna regel. Detta gör att det krävs en betydande aktiv insats 

från forskarens egen sida för att arbeta fram ett ideologibegrepp, vilket 

Gramsci kan sägas biträda. Men det är fullt möjligt att göra en sådan 

konstruktiv insats, ty den italienske filosofen beskriver, bedömer och klas-

sificerar gång på gång storheter som han kallar för ”ideologier”. Dessutom 

hittar man överallt i hans texter liknande tankegångar, fastän i förbindelse 

med ord som ”filosofi”, ”världsåskådning”, ”religion” eller ”medvetande”. 

Heeger försöker därför samla in vad som förefaller honom vara 

gemensamma drag i dessa beskrivningar, bedömningar och klassifikationer. 

Dessa sammanställs sedan med Gramscis egna antydningar till en definition 

i syfte att komplettera dessa. På detta indirekta sätt erhålles en delvis 

rekonstruerad beskrivning av vad den italienske tänkaren kan ha menat med 

uttrycket ”ideologi”. 

Den andra uppgiften är att ordna och framför allt fördjupa Gramscis 

definitioner på ett sådant sätt att man med utgångspunkt från modern 

politisk och sociologisk teori skall kunna förstå vilka krav Gramsci ställer 

på sådana storheter som kallas ”ideologier”. Först då kan man också 

begripa vad Gramscis uttalanden om de mångas övertygelser, om makten 

och om makten hos de mångas övertygelser egentligen innebär. Man kan 

avgöra om Gramsci verkligen gett något fruktbart bidrag till meningsutby-

tet om ideologi och makt och om samhällsteoretiska förklaringar av ideo-

logier. Och det är detta som är Robert Heegers centrala problem.25 

För att kunna lösa dessa två uppgifter krävs emellertid en viktig sak: 

analysverktyg som gör det möjligt att tolka Gramsci, så att denne blir i 

stånd att inleda ett samtal med filosofiskt intresserade företrädare för 

dagens politiska och sociologiska teori. ”Vi behöver verktyg för att kunna 

ordna Gramscis utsagor på ett för beskrivningen och tolkningen användbart 

sätt, vi behöver förslag för att på ett ekonomiskt sätt kunna ställa frågor om 

krav på ideologier och delar av definitioner av ideologibegreppet och vi 

behöver hållpunkter för att kritiskt bedöma möjliga varsamma tolkningar 

av olika element i Gramscis definitioner.” Vad Heeger först måste skaffa 

sig är med andra ord en begreppsapparat eller en teoriram med vars hjälp 

Gramscis ideologiska texter på ett fruktbart sätt skall kunna granskas. 26  

En intressant fråga är naturligtvis var man kan finna en sådan begrepps -

apparat. Många forskare skulle säkert i första hand leta i det empiriska  
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materialet, dvs. i detta fall Gramscis egna texter. Beroende på textens 

teoretiska kvalitet kan ett sådant sökande ge större eller mindre avkastning. 

I detta fall skulle resultatet säkerligen ha blivit mycket magert, ty Gramscis 

verk är inte några systematiskt utförda avhandlingar i politisk teori. Heeger 

har därför vänt sig till den politisk-teoretiska litteraturen. Eftersom han 

velat nå fram till ett ideologibegrepp, som bevarar ett nära samband med 

just denna litteratur samtidigt som det är vetenskapligt fruktbart, har detta 

tillvägagångssätt fallit sig ännu naturligare för honom. Han har således 

trängt in i den moderna teoribildningen om ideologier och sett efter vilka 

krav man där har ställt på de storheter som benämnes ”ideologier”. 

Självfallet har han heller inte här funnit en fix och färdig begreppsapparat. 

Han har i alla fall själv tvingats arbeta ut en sådan. Därvid har emellertid 

olika uppslag hämtade ur den teoretiska litteraturen spelat en betydande 

roll. När dessa inte gett några ledtrådar har han satt upp egna kriterier för 

att bedöma vad som är fruktbart och ofruktbart. 

Heegers arbete på begreppsapparaten kan från analytisk synpunkt delas upp på 

fyra led: 

1) Genomgång av relevant litteratur för att se vilka delar begreppet 

”ideologi” vanligen brukar bestå av; ordnande av dessa delar till en 

nyttig översikt; 

2) karakteristik av varje huvudgrupp med hjälp av en lämplig term;  

3) precisering av huvudgruppens gränser och innehåll; och 

4) diskussion av vad som bör ingå i en stipulativ definition av begreppet 

ideologi, som är fruktbar i modern teoretisk och empirisk forskning. 

Efter en noggrann genomgång av den berörda politisk-teoretiska litteraturen 

kommer Heeger fram till sex krav, som kan ställas på storheter som brukar 

benämnas ”ideologier”. Det måste vara fråga om 

(1) en övertygelsemängd som 

(2) har utbredning och som 

(3) uppvisar sammanhang samt 

(4) utövar bestämda psykologiska, sociala eller politiska funktioner eller 

(5) har ett samhälleligt eller politiskt innehåll eller 

(6) är ogiltig. 

I och med denna gruppering av kraven har Heeger gått igenom stadium (i) i 

forskningsprocessen; han har samlat in och ordnat kraven på ett nyttigt sätt från 

det mest omfångsrika till det minst omfångsrika.27  

De övriga tre stegen i forskningsprocessen är mycket svåra att rent  
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praktiskt hålla isär, varför jag väljer att behandla dem i ett sammanhang 

under genomgång av hans analys av vart och ett av de sex kraven på en 

ideologi. 

Alla definitionsförslag som förekommer i litteraturen innehåller en ge-

mensam beståndsdel, som Heeger ger beteckningen ”övertygelser”. En 

ideologi är således en övertygelsemängd av något slag. Visserligen undvi-

ker många författare just denna term; de talar i stället om ”idéer”, ”be-

grepp”, ”verklighetsomdömen”, ”värderingar”, ”teorier”, ”uppfattningar”, 

”mål-, ”program” eller ”strategi”. Alla dessa uttryck refererar emellertid 

genomgående till verklighetsomdömen eller värderingar. Termen —

övertygelser” är en gemensam beteckning för dessa båda typer av 

föreställningar. Men bör nu allt detta ingå i en stipulativ definition av 

begreppet ideologi? Heeger anser det. Det är oklokt, menar han, att redan i 

definitionen ta ställning till frågan om ideologier primärt består av kogniti -

va eller emotiva element. Därmed vinner man i arbetet på Gramscis texter 

den viktiga fördelen av analysneutralitet. 

Vilken typ av övertygelsemängd är då en ideologi? frågar sig Heeger 

vidare. Många författare tycks mena, att ideologier är övertygelsemängder 

som har utbredning. Utbredning är naturligtvis ett vagt uttryck. Heeger 

skiljer mellan ett starkt och ett svagt krav. Det svaga kravet innebär, att 

minst två personer måste omfatta övertygelsen för att den skall anses ha 

utbredning. Det starka kravet förutsätter däremot ”vidsträckt utbredning”. 

vilket innebär att delar av stora sociala grupper eller en majoritet av 

medlemmarna av ett samhälle måste hysa övertygelsen för att den skall 

vara en ideologi. 

Bör kravet på en utbredning ingå i en explikativ definition av ett frukt -

bart ideologibegrepp? Heeger finner den saken självklar. Några närmare 

preciseringar av uttrycket vill han emellertid inte införa i själva definitio-

nen. Hur stora grupper som omfattar övertygelsen i fråga kan starkt variera 

med den empiriska hypotesbildningen, vilket omedelbart ställer forskaren 

inför en rad frågor av teoretisk-metodologisk och praktisk-

forskningsteknisk natur. Detta problem bör därför avgöras först, när man 

vet vad man vill pröva och vad man kan pröva. Frågan om en närmare 

bestämning av en övertygelsemängds utbredning bör med andra ord göras 

till ett empiriskt spörsmål. 

Under rubriken ”sammanhang” kan man enligt Heeger föra ett väsentligt 

tredje krav på ideologibegreppet. Denna term karakteriserar nämligen det 

gemensamma i sådana uttalanden som att ideologier utgör ”reasonably 

coherent bodies of ideas”, att de är ”patterns of beliefs and concepts” eller 

bildar ”systems of beliefs”. Vad som mer konkret kan avses med 

”sammanhängande” försöker Heeger till att börja med precisera negativt; 

det betyder att de element som ingår i övertygelsemängden inte utgör  
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någon godtyckligt sammanrafsad hop. Valet av denna negativa avgräns -

ning hänger samman med frågan om hur man skall göra denna definitions-

del fruktbar; en positiv avgränsning måste nämligen ske i form av rätt 

drastiska inskränkningar, vilka helst bör ske i anslutning till den aktuella 

teoribildningen. Ty det gäller här inte bara graden utan även arten av 

sammanhang inom övertygelsemängden. Vissa kräver, att det måste röra 

sig om rent deduktiva system, andra att det måste vara fråga om en icke 

närmare angiven konsistens, andra åter har en så vid uppfattning att sam-

manhang bestämda av utomlogiska faktorer räknas in i definitionen. Men 

denna art av sammanhang bör enligt Heeger lämnas öppen för empiriska 

undersökningar. 

Om man i den politiskt teoretiska litteraturen hade nöjt sig med de 

bestämningar som hittills behandlats så skulle man onekligen ha erhållit ett 

bekvämt och hanterligt ideologibegrepp. En ideologi skulle då helt enkelt ha 

varit (i) en övertygelsemängd, som har (ii) utbredning, och som uppvi sar 

(iii) sammanhang. 

Av många författare skulle detta läggas ut så att en ideologi vore (i) en 

övertygelsemängd som (ii) förelåg hos minst två personer och (iii) vars 

element inte utgjorde någon godtyckligt sammanfogad helhet. Andra skulle 

kunna hävda – för att ta ett annat av Heegers exempel – att en ideologi vore 

(i) en övertygelsemängd vars bärare vore (ii) en stor social grupp och vars (iii) 

centrala värderingselement och centrala föreställningar om verkligheten 

samvarierade. 

Nu stannar emellertid inte många vid detta utan en rad andra krav ställs på 

ideologibegreppet. Det rör sig här verkligen inte om hypoteser eller teorier 

om något som redan har definierats utan det är fråga om ytterligare element i 

själva definitionen. De nya kraven avser ideologins (iv) psykologiska, 

sociala eller politiska funktioner eller (v) innehåll eller (vi) giltighet.  

Genom att till de tre tidigare villkoren foga ett, två eller tre av de nu 

nämnda nya kraven erhålles en allt starkare begränsning av ideologibe -

greppet.28 

Här befinner vi oss vid ett större vägskäl inom ideologiforskningen: skall 

vi nöja oss med vad vi hittills uppnått eller skall vi ytterligare begränsa 

ideologibegreppet genom att tillfoga någon eller några av de tre sistnämnda 

typerna av kvalifikationer? Valet står här mellan vad Heeger i Karl Mann-

heims efterföljd kallar ett totalt och ett partiellt ideologibegrepp. Det totala 

begreppet har en mycket vidsträckt intension. Det möjliggör visserligen, att 

man kan skilja ideologier från rent privata och helt osammanhängande 

övertygelsemängder. Däremot kan man inte skilja ideologier från andra 

typer av utbredda och sammanhängande övertygelsemängder t.ex. sam-

hällsvetenskapliga teorier, historiska föreställningar eller uppfattningar av 

olika slag i vardagslivet. Detta kan man däremot om man ansluter sig till 
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det partiella ideologibegreppet. Det partiella begreppet tycks alltså avgjort 

vara att föredra framför det totala om man är intresserad av samhällsve-

tenskaplig teoribildning.
29

  

Genom detta val kommer Heeger över till det fjärde kravet på en ideologi: 

att den måste fylla psykologiska, sociala eller politiska funktioner. Denna 

fordran kan enligt Heeger skrivas om i termer av nödvändig betingelse på 

följande sätt: en övertygelsemängd, som uppvisar utbredning och 

sammanhang, är en ideologi endast om den fyller bestämda psykologiska, 

sociala eller politiska funktioner. Med funktioner menas ett inflytande på 

andra sakförhållanden hos bärarna eller i omgivningen, som kan variera 

mellan samvariation och nödvändig betingelse. Därmed menar sig Heeger 

ha täckt uppfattningar som att ideologier fyller vitala behov hos de grupper 

som accepterar dem, att de kan göra idéer som ligger bakom sociala och 

politiska förändringar begripliga och att de kan framställa sociala 

förändringar som är önskvärda.
30

 

Hur skall då det allmänna uttrycket ”psykologiska eller sociala eller 

politiska funktioner” preciseras? En viktig fråga är om det är tillräckligt att 

en övertygelsemängd fyller psykologiska och sociala behov eller om den 

också måste fylla politiska. Heeger formulerar två extrema positioner. Enligt 

den svagaste formuleringen kan en övertygelsemängd vara en ideologi om 

den enligt forskarens uppfattning hos dess bärare fyller åtminstone en 

psykologisk eller social funktion t.ex. känslouttryckande, 

handlingsföreskrivande eller gruppintegrerande. Enligt den starkaste 

formuleringen är en utbredd och sammanhängande övertygelsemängd en 

ideologi, om man kan visa med stor sannolikhet, att vart och ett av dess 

element hos det överväldigande flertalet av dess bärare leder till sådana 

handlingar, som är nödvändiga för att erövra den politiska makten. 

Heeger menar att ett fruktbart ideologibegrepp måste innefatta mer än den 

svagaste formuleringen och mindre än den starkaste.?
31

 

Heeger stannar för att ställa krav på att en ideologi måste fylla en politisk 

funktion. Uttrycket ”en övertygelsemängd utövar politiska funktioner” står 

för att förekomsten av centrala element i en övertygelsemängd har inverkan 

på (a) de mänskliga förhållanden i vilka (b) åtminstone två personer berörs 

av följderna av ett beslut varvid gäller (c) att båda eller alla finner det 

fördelaktigt eller nödvändigt att underkasta sig följderna av beslutet i stället 

för att upphäva det och att (d) de är oeniga i sin bedömning av följderna och 

att (e) de försöker inverka på beslutet.
32

 

Hur denna del av definitionen mer precist skall utformas lämnar Heeger 

emellertid därhän. Den måste avgöras på teoretisk väg, menar han och inte 

tas in i själva definitionen.
33

 

Vissa teoretiker reser också krav på att en övertygelsemängd måste ha ett 

visst innehåll för att göra skäl för benämningen ”ideologi”. Denna 
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femte fordran kan avse både föreställnings- och värderingskomponenten i 

övertygelsemängden. Så uppfattar Heeger krav i litteraturen på att en 

ideologi måste innehålla t.ex. (a) ”a theory of the Nature of Man”, (b) 

”comprehensive patterns of cognitive and moral beliefs about man, so -

ciety and the universe in relation to man and society” eller (c) ”patterns 

of beliefs and concepts which purport to explain complex social 

phenomena with a view to directing and simplifying socio-political 

choices facing individuals and groups”. Heeger medger att dessa uttryck 

inte ger mycken ledning, när det gäller att finna en utformning av detta 

villkor, som är precis samtidigt som den gör begreppet lagom vidsträckt. 

Efter ett långt, subtilt resonemang stannar han till sist för att en 

övertygelsemängd måste innehålla handlingsrelaterade politiska 

tankeelement för att kallas en ”ideologi”.34 

Det sjätte och sista krav som ställts på ideologibegreppet är att det måste 

innehålla falska eller förvrängda övertygelser. En ideologi är en övertygel-

semängd som är ogiltig. Sistnämnda uttryck används av Heeger som en 

sammanfattande term för logiska fel, felaktiga eller ogrundade verklighets-

föreställningar, skeva urval, förenklingar eller partiska värdeutsagor. Detta 

krav är emellertid redan på grund av sin oklarhet knappast ägnat att ingå i 

ett politisk-teoretiskt ideologibegrepp. Därtill kommer att det är opraktiskt. 

Det förutsätter nämligen, att man redan för att kunna identifiera en ideologi 

i verkligheten måste utföra logiska analyser, empiriska hållbar-

hetsprövningar och giltighetsprövningar av värdeutsagor. Om vi exempelvis 

definierar ”ideologi” som en falsk övertygelse, så måste vi ju redan för att 

kunna utpeka en ideologi ha gjort en empirisk undersökning av olika 

tänkbara övertygelser för att se om de är falska eller sanna. Men så 

ingående operationer bör sparas till det empiriska skedet i granskningen. De 

bör inte vara en del av det arbete, som ingår i det inledande definierandet 

och klassificerandet av det som skall undersökas.35 

Efter detta kritiska ställningstagande till alla de krav på ideologibegrep-

pet, som rests i relevant politisk-teoretisk litteratur, kan Heeger göra en 

summering. För att bli fruktbart för vidare politisk teoretisk forskning 

borde begreppet ideologi beteckna en 

(i) övertygelsemängd som omfattas av 

(ii) en stor social grupp och vars 

(iii) centrala värderingar och föreställningar om verkligheten samvarierar 

och som 

(iv) fyller politiska funktioner och som 

(v) innehåller handlingsrelaterade politiska tankeelement.36  

De kriterier som brukats för att avgöra om enskilda element i definitionen  



56 Teoretiska redskap med anknytning till sakfrågan 

är fruktbara eller ej finns ingenstans systematiserade i boken. Under alla 

omständigheter har emellertid följande sex kriterier uttryckligen kommit till 

användning: 

(1) analysneutralitet 

(2) praktisk lämplighet 

(3) frånvaro av mångtydighet och vaghet 

(4) inte så vitt att det omfattar nästan alla företeelser i fråga 

(5) inte för snävt så att det omöjliggör testandet av intressanta hypoteser 

(6) kan variera starkt med den hypotesbildning som man är intresserad av 

och kan omedelbart ställa en inför en rad teoretisk-metodologiska och 

praktisk-tekniska problem; för att bli riktigt fruktbar bör frågan avgöras 

först när man vet vad det är som man önskar pröva.
37

 

Vad denna uppställning ger är ingenting mindre än ett system av krite rier 

för utvärdering av begrepp och begreppsapparater. När man konstaterat 

detta börjar man genast undra över hur det skall förstås. Vad innebär mer 

bestämt de olika kriterierna, t.ex. kravet på analysneutralitet? Är något 

eller några av kriterierna viktigare än andra? Står inte fruktbarhetskravet i 

en klass för sig? Det kan inte råda något tvivel om att dessa och andra 

frågor rörande detta evalveringsinstrument för begrepp är mycket 

intressanta och viktiga. Längre än så kan jag emellertid inte gå i detta 

sammanhang; frågorna får överlåtas åt andra att besvara.  

Efter ett långt och mödosamt teoretiskt arbete har Heeger därmed 

lyckats tillverka ett skarpsinnigt redskap för att dissekera och 

sammanfoga Gramscis uttalanden om ideologier. Det är viktigt att 

understryka, att han redan härmed har gjort en mycket betydande 

forskningsinsats. Han vet vilka element som brukar ingå i 

ideologibegreppet och vilka element som är fruktbara för vidare 

forskning. Men i motsats till så många andra låter sig Heeger inte nöja 

med detta. Han tillämpar också sina begrepp på ett konkret material. Han 

vaskar fram, analyserar och syntetiserar Gramscis ideologibegrepp och 

söker avgöra om det är fruktbart för aktuell politisk teori.  

Heeger går nu systematiskt igenom det närmast kaotiska gramscimaterialet 

utifrån de sex frågor, som hans klassifikationsschema ställer. Vad har 

Gramsci haft att säga om att ideologier är 

(i) övertygelsemängder som har 

(ii) utbredning och 

(iii) sammanhang och som fyller 

(iv) psykologiska, sociala och politiska funktioner och som har ett visst  

(v) innehåll och som måste motsvara vissa krav på 

(vi) giltighet? 
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Tack vare begreppsapparaten kan han ställa de relevanta frågorna till 

materialet, han kan se vad Gramscis begrepp innehåller men även vad 

det inte innehåller, han kan ordna och klassificera innehållet så att 

överblick och klarhet skapas. Hans utvärderingskriterier gör honom slut-

ligen i stånd att kritiskt bedöma om Gramscis ideologibegrepp är 

användbart för modern politisk teori. 

Hur denna praktiska tillämpning av begreppsapparaten i detalj har 

utförts skall vi här lämna därhän. Det må räcka med att påpeka, att sedan 

alla sex frågorna ställts och besvarats och sedan fruktbarhetsbedöm-

ningen genomförts, så har Heeger kommit fram till att Gramsci med 

”ideologi” vanligtvis avser 

(i) en mängd övertygelser som omfattar både verklighetsomdömen och 

värderingar och som har 

(ii) vidsträckt utbredning och som uppvisar  

(iii) sammanhang och som för dem som omfattar ideologin eller för 

omgivningen 

(iv) fungerar handlingsmotiverande, gruppsammanhållande och visshets-

skapande.38 

Det fall som här anförts måste betraktas som ett av de allra bästa 

exemplen på god tillämpad begreppsanalys i den innehållsliga 

idéanalysen. De teoretiska redskapen är relevanta för undersökningen och 

resonemangen kring dem motsvarar högt ställda krav på klarhet och 

stringens. Heeger har gjort en utpräglat konstruktiv insats när han 

konstruerat sin begreppsapparat: få utredningar av ideologibegreppet är 

så klargörande. Men dessutom har han tillämpat sitt redskap på själva 

gramscitexterna, vilket i ännu högre grad bidrar till det gedigna intryck 

som hans studie ger. Att man gärna skulle ha velat se mer utförliga 

resonemang om de kriterier, som han har använt för att utvärdera sina 

begrepp, kan inte undanskymma det faktum att Heeger på ett konkret 

område lyckats komma ovanligt långt.  

Noter 

1 Brecht 1959, 30 f. 

2 Bergquist 1970, 56 ff. och 71 ff. 

3 Ibid., 101 ff., 110 ff., 118 f., 172 ff. 

4 Ibid., 66 ff., 61 ff., 75 ff., 121 ff. 

5 Ibid., 23 f. 

6 Næss 1966, 80 ff. 
7 Formulerad med ledning av framställningen i Flvander 1961. 43 ff.  
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29 Ibid., 21 ff.. 38 f. 
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38 Ibid., 63. - För några andra instruktiva exempel på begreppsanalys, se Björk -

lund 1964, 23 ff. (liberal, konservativ) och Spitz 1965. 35 (kategorier för 

antidemokratiskt tänkande). 



3. Om mening och tolkning 

Nästa steg i den innehållsliga idéanalysen är att i ljuset av de egna analytiska 

begreppen utföra en tolkning av de politiska idéerna. Att tolka innebär att 

fastställa vad något betyder. Detta reser en rad viktiga problem. 

3.1. Mening och sanning 

Men innan vi på allvar ger oss i kast med tolkningsproblemen bör starkt 

betonas, att frågan om ords och satsers mening måste skiljas från spörsmålet 

om deras sanning. ”There are two questions”, skriver Herbert Feigl, ”with 

which we are (or at least should be) concerned in any cognitive enterprise: 

’What do we mean by the words and symbols we use?' and 'How do we 

know what we assert in these terms is true ...?’”1 Jag skulle vilja hävda, att 

utsagor kan vara meningsfulla fastän de inte är eller ens kan vara sanna eller 

falska. Performativa utsagor av typen ”härmed förklarar jag 1976 års 

riksmöte öppnat” eller ovillkorliga normativa satser som ”liberalismen bör 

vara ledstjärnan för den framtida politiska utvecklingen” måste rimligen 

sägas ha mening, ehuru många skulle hävda att de inte ens i princip kan 

tillskrivas något sanningsvärde. Den tidiga logiska positivismens 

verifierbarhetskriterium på mening, som gick ut på att alla icke-tautologiska 

påståenden, vilka inte kunde tänkas bli verifierade, måste betecknas som 

meningslösa, är således alltför dogmatiskt.  

Upptäckten att det finns frågor i vetenskapsteorin, som logiskt föregår 

spörsmålet om sant och falskt och att dessa frågor gäller mening är enligt 

den finländske tänkaren G. H. von Wright en av den moderna filosofins 

största och följdrikaste upptäckter. Det är också denna insikt som gör att 

man i den innehållsliga idéanalysen måste skilja utrönande av mening från 

fastställande av sanningsvärde.2  

I det starka betonandet av det semantiska problemets särställning och vikt 

skiljer sig den uppfattning som här har presenterats, från det synsätt som 

dominerar den i och för sig inte särskilt omfattande nordiska metodlit -

teraturen i innehållslig politisk idéanalys. Varken i Tingstens, Heckschers, 

Castbergs eller Hesslers mer principiellt hållna inlägg från slutet av 1930-

talet och början av 1940-talet läggs nämligen någon större vikt vid 

tolkningsproblemen. Skillnaden mellan tolkning och hållbarhetsprövning 
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diskuteras inte.3 Min uppfattning tycks även avvika från en del nutida 

författares, framför allt då från Leif Lewins. 1 dennes omdiskuterade, 

metodologiskt orienterade uppsats ”Om studiet av de politiska ideolo-

giernas innehåll och funktion” urskiljes inget särskilt semantiskt skede.4 

Denna motsättning är antagligen reell, även om tolkningsfrågorna i flera 

av dessa författares specialundersökningar ägnas en betydande 

uppmärksamhet.5 

3.2. Olika typer av meningar 

Många forskare har sökt klassificera satser efter vilken sorts mening de 

uttrycker. men någon tekniskt tillfredsställande lösning, vilken samtidigt är 

ägnad att kasta ljus över problem i den innehållsliga idéanalysen, torde inte 

kunna uppbringas. Åtskilliga filosofer har emellertid skilt mellan  

(i) informativ (eller konstativ), 

(ii) evaluativ, 

(iii) preskriptiv och 

(iv) performativ 

mening.6 Trots de formella brister som vidlåder denna klassifikation skall den tas 

till utgångspunkt för en diskussion om olika sorters mening med det politiska 

språket. 

Det politiska språket har informativ mening, när det används för att 

förmedla upplysning om något. Följande information ges i den svenska 

regeringens proposition år 1974 angående ändringar i 1948 års skogsvårds-

lag: 

”Skogen och den på skogens produkter baserade förädlingsindustrin är av 

stor betydelse för vårt land. Sålunda är antalet heltidssysselsatta i 

skogsnäringen – däri inbegripet massa- och pappersindustrin, sågverks-

industrin och spånskiveindustrin – ca 160 000. Till detta kommer ett inte 

obetydligt antal deltidssysselsatta i skogsbruket. Bruttoproduktionsvärdet i 

nyss nämnda industrier uppgår till 20 miljarder kr., och 1973 svarade 

skogsindustrin för en fjärdedel av landets totala export.”7 

I maj 1943 lämnade SS-chefen i distriktet Warszawa följande information till 

sina överordnade i Berlin: 

”Sammanlagt har idag gripits 1091 judar i bunkrar, 280 har skjutits i 

eldstrid och ett icke känt antal tillintetgjorts i de 43 sprängda bunkrarna. 

Totala antalet gripna judar har stigit till 49 712. De hus som ännu icke hade 

förstörts genom beskjutning sattes idag i brand, varvid kunde konstateras att 

enstaka judar ännu höll sig gömda i murverk eller trapphus. 
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Egna förluster: 2 man Waffen-SS döda, 2 man Waffen-SS sårade, 1 

pionjärsoldat sårad ...  

Aktionen avslutades kl 21.30 och kommer att fortsätta den 9 maj 1943 kl.  

10.00”.8 

Det bör kanske noteras, att information också kan betyda falsk upplysning. 

Sanna och osanna påståenden om verkligheten samt korrekta och inkorrekta 

slutledningar faller in under informativ mening. 

Evaluativ mening har satser av typen ”detta är gott”, ”detta är värde-

fullt”, ”detta är dåligt”, ”detta är önskvärt” och ”detta är bättre än”. 

Satserna kan brukas för att uttala missnöje med en viss insats, glädje eller 

entusiasm över ett visst tillstånd, ringaktning av en viss person, samhörig-

het med en viss grupp, sorg över en speciell utveckling eller förhoppning 

om en mer dräglig framtid. Följande passus ur det s.k. borggårdstalet den 6 

februari 1914 kan kanske ges den mer övergripande tolkningen, att konung 

Gustaf V ville säga det församlade bondetåget, att förtroendet, sambandet 

och samhörigheten mellan Sveriges konung och Sveriges allmoge hade 

varit och fortfarande var något mycket värdefullt:  

Från tider så fjärran, att de höljas i sagans dunkel, har detta rikes byggnad vilat på 

grundvalen av det fast och orubbligt sammangjutna förtroendet mellan konung och 

folk. I veten ock, att detta innerliga samband allena varit mäktigt att med Gud göra 

de svenske berömliga för andra folk och giva dem kraft att kämpa och segra i striden 

för rätt och sanning. I tider av nöd har Sveriges allmoge varit den klippa, på vilk en 

konungen i trygghet kunnat förlita sig. Och jag känner, att även jag har ett rum i 

Edra hjärtan. I såväl goda som onda tider håller bandet mellan konung och folk och 

skall med Guds hjälp aldrig brista.9 

Evaluativ mening hade också det tal, som Martin Luther King höll den 28 augusti 

1963 i Washington på trappan till monumentet över Abraham Lincoln. 

Massmötet utgjorde kulmen på den amerikanska medborgarrättsrörelsens 

agitation i början av 1960-talet: 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its 

creed: 'We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.' 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves 

and the sons of former slave-owners will be able to sit down together at the table of 

brotherhood. 

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the 

people's injustices, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis 

of freedom and justice. 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will 

not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. 

This is our hope. This is the faith that I go back to the South with –with this faith we will 

be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope.10 
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En stor debatt har sedan länge pågått om de evaluativa omdömenas status. 

För en mer utförlig redogörelse för den hänvisas till framställningen i 

kapitel 7. 

En tredje typ av mening i det politiska språket är den preskriptiva. Satser 

av preskriptiv innebörd föreskriver något, t.ex, att vissa handlingar bör 

eller inte får utföras. Ibland är det preskriptiva bruket av språket helt 

uppenbart: en regering utfärdar en order om höjd kuppberedskap till chefen 

för armen, representanter för en afrikansk befrielserörelse söker påvisa att 

etiska och realpolitiska skäl talar för att Sveriges regering bör bistå den 

med vapen och läkemedel, en löntagarorganisation söker förmå sin för-

handlingspart att godta ett krav på kortare arbetstid, ett centralt ämbetsverk 

argumenterar för att dess äskande om högre anslag för nästa budgetår hör 

bifallas, en riksdagsman övertalar en partikamrat att ställa upp som 

kandidat vid nästa kommunalval. 

Inte minst när det gäller att värva röster anses emellertid propaganda 

uttryckt i lätt genomskådade böra- eller måste-satser alltför osofistikerad. 

Därför kommer mer förfinade tekniker till användning. Partifolket talar om 

hur erfarna partiets kandidater är, hur unga och kraftfulla deras ledare är, 

vilken framsynt politik partiet har fört, hur konsekvent och långsiktigt dess 

handlande har varit, vilka konsekvenser andra partiers politik leder till, allt i 

syfte att förmå väljarna att lägga sin röst för partiet eller åtminstone få dem 

att omfatta partiet med större sympati än tidigare. 

1 Att vilja gå vidare skriver Olof Palme: 

 

När konservatismens idéer konfronterats med verkligheten har de kraschlandat. Det är 

obestridligen så att konservativt styrda länder mera drabbats av sociala strider och 

konfrontationer, av klyftor och motsättningar mellan människor än de länder där man 

sökt föra en konstruktiv välfärdspolitik med trygghet och utjämning som mål. Risken är 

den att man i konservativa länder skyller motsättningarna och misslyckandena på de 

fattiga, de eftersatta, och så leder högerpolitiken till konfrontationspoli tik.
11

 

 

Formellt är hela yttrandet en beskrivning av konservativ politik. Men i det 

sammanhang det står är budskapet måhända preskriptivt: stöd inte 

borgerligheten! 

Ett exempel på performativt politiskt språk kan hämtas från det uttalande, 

som Organisationen för Afrikas enhet (OAU) gjorde i september 1969 med 

anledning av det sedan sommaren 1967 pågående inbördeskriget mellan den 

nigerianska centralregeringen och utbrytarprovinsen Biafra. Häri sades bland 

annat: 

Stats- och regeringscheferna 

1. noterar med tillfredsställelse den lägesrapport över det förflutna året,  
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som framlagts av OAU:s rådgivande kommitt;  

2. gratulerar den rådgivande kommittén för de ansträngningar den har 

gjort och uttrycker än en gång sitt fulla förtroende för kommitténs 

förmåga att genomföra det betydelsefulla uppdrag som anförtrotts den 

inom loppet av kortaste möjliga tid; 

3. vädjar högtidligt och enträget till de två parterna i inbördeskriget att i det 

allt överskuggande intresset för Afrikas sak samtycka till att bevara 

Nigerias enhet och acceptera ett omedelbart upphävande av fientlighe-

terna och utan dröjsmål inleda förhandlingar i avsikt att bevara Nigerias 

enhet ...; 

4. anmodar den rådgivande kommittén för Nigeria att erbjuda sina bona 

officia för att underlätta dessa förhandlingar; 

5. riktar en högtidlig och trängande vädjan till alla regeringar, internatio-

nella organisationer, humanitära institutioner liksom även till alla poli-

tiska, moraliska och religiösa sammanslutningar i världen att de skall  

underlätta genomförandet av denna resolution och avstå från varje 

handling, gest eller hållning som kan vara ägnad att äventyra OAU:s 

ansträngningar att finna en afrikansk lösning av den nigerianska kri -

sen.
12

  

När stats- och regeringscheferna noterar, vädjar, gratulerar, uttrycker sitt 

förtroende för eller anmodar så beskriver de inte att de noterar, vädjar, 

gratulerar, uttrycker sitt förtroende för eller anmodar; de utför handlingen att 

notera, vädja, gratulera, uttrycka sitt förtroende för och anmoda. Språket i 

resolutionen används med andra ord på ett performativt sätt. 

3.2.1. Janusprincipen 

De fyra vanligaste typerna av mening som politiskt språk kan ha, har här 

presenterats var och en för sig. Denna uppdelning är naturligtvis analytiskt 

betingad och får inte uppfattas så att politiska budskap skulle kunna ha 

endast en typ av mening i taget. Tvärtom tenderar man numera att poängtera 

raka motsatsen. Man har fått upp ögonen för att språkliga uttryck inte bara 

kan utföra flera jobb samtidigt utan även att avsikten med att uttala dem 

ofta är att de skall fylla flera uppgifter samtidigt. Detta är innebörden av den 

engelske filosofen P. H. Nowell-Smiths s.k. janusprincip.
13  

Rent grammatiskt består exempelvis borggårdstalet av påståendesatser 

och kan därför ses som ett fall av informativt bruk av språket. Men att det 

samtidigt också uttrycker evaluativ mening torde vara uppenbart. Martin 

Luther Kings ”drömtal” gavs ovan en evaluativ innebörd; men av en 

fantasilös person kan det givetvis också uppfattas som en serie prognoser 

om framtiden, vilka i princip skulle kunna testas mot verkligheten. OAU:s 

uttalande om inbördeskriget i Nigeria är ett exempel på en text, som har  
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påståendesatsens grammatiska form, men som fyller en icke-informativ. 

performativ funktion. När en person i häftig dispyt med en annan om 

europeisk politik på 1930-talet utbrister: ”var det inte så att Ryssland och 

Tyskland ingick en icke-angreppspakt år 1939, som ledde till utbrottet av 

det andra världskriget?” så kan denna frågesats naturligtvis tolkas som en 

verklig undran men också som ett sätt att uttrycka ofördelaktiga känslor 

mot Tyskland eller Sovjet. Om vi på detta sätt frikopplar betydelsen från 

den grammatiska formen blir vi i stånd att urskilja olika meningar hos ett 

och samma uttalande. Vi får upp ögonen för det politiska språkets 

janusnatur. 

3.3. Oklarheter: fördärvliga eller välsignelsebringande? 

Oklarheter kan uppstå genom att olika typer av mening förväxlas med 

varandra. Men de kan också uppkomma inom ramen för en enda typ av 

mening, exempelvis den informativa. Det är då framför allt mångtydighet 

och vaghet i språkanvändningen som intresserar. 

3.3.1. Mångtydighet 

Antag att en allmänintresserad medelamerikan ber en landsman som är 

politisk journalist att tala om vad motsvarigheten till vårt ord ”demokrat” 

egentligen betyder. Denne svarar naturligtvis, att en demokrat är en an-

hängare av en viss sorts statsform som innebär att folket styr. Men samti-

digt kan ju en demokrat också vara en anhängare av det demokratiska 

partiet. Skall han konkludera att ”demokrat” används felaktigt, när det 

används i den senare betydelsen? 

Nej, i stället bör han svara att ordet är flertydigt. Det finns mer än en 

mängd av regler, som styr dess illokuta användning. Enligt en uppsättning är 

det ett substantiv, som avgränsar ett visst statsskick, enligt en annan ett 

substantiv som anger anhängare av ett visst amerikanskt politiskt parti. 

Även om ett ord är flertydigt, så torde vi ändå i de flesta fall kunna 

avgöra i vilken betydelse det används i ett konkret sammanhang. Men ett 

flertydigt ord kan också brukas på ett mångtydigt sätt. Antag att en 

uppmärksam läsare av det amerikanska veckomagasinet US News & World 

Report i en artikel om rysk-amerikanska förhandlingar om kulturellt utbyte 

råkar få se meningen: ”Förenta Staternas chefsförhandlare Mr Warren G. 

Nyberg är demokrat.” Om det av sammanhanget inte klart framgår i 

vilken av de två nyss berörda betydelserna termen här begagnas, är ordet 

mångtydigt i denna speciella kontext.
14

 

En annan flertydighet, som haft stor betydelse i den politiska filosofins 

historia, är förknippad med det tyska uttrycket ”Aufhebung” i den hegeli-  
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anska och marxistiska dialektiken. Verbet ”aufheben” kan anta åtminstone 

två olika betydelser: (i) upphäva i bemärkelsen avskaffa och (ii) upphäva i 

bemärkelsen höja upp till en högre nivå och bevara men samtidigt 

överskrida. När Marx talar om statens upphävande, lägger han då in den 

första eller den andra av dessa betydelser i sitt uttalande eller växlar han på 

ett oklart sätt mellan båda? Troligen är Marx mångtydig i detta avseende.
15

 

Att flertydighet är en utomordentligt vanlig egenskap, kan man lätt övertyga 

sig om genom att i ordböcker över de västerländska språken slå upp några av 

de mest vardagliga uttrycken, t.ex. de som motsvarar svenskans ”och'', 

”eller”, ”är
-
, 

-
några” och ”alla”.

16
  

När vi har noterat skillnaden mellan flertydighet och mångtydighet, så 

inser vi, att flertydighet i sig själv inte är något problem. Om en flertydig 

term används på ett alldeles entydigt sätt, bereder den oss inga svårigheter i 

vår samfärdsel med andra. Enbart när flertydighet leder till mångtydighet, 

bör den om möjligt elimineras i vetenskapliga sammanhang.
17

  

För att lättare komma mångtydigheter på spåren kan man lämpligen 

urskilja några olika typer. Följande tre fall uppstår genom sammanbland-

ning av: 

(i) symbol och referens, 

(ii) lexikalisk och kontextuell mening samt 

(iii) process och produkt. 

3.3.1.1. Sammanblandning av symbol och referens 

En egenhet som språket besitter är, att det kan användas till att referera 

till sig självt. Det är just i detta sammanhang som förväxling mellan 

symbol och referens kan ske. Bokstavskombinationen likställs då med 

den mängd av företeelser, som utgör dess referens. Betrakta följande 

enkla exempel: 

Polen är en folkdemokrati 

Folkdemokrati slutar på i 

Alltså slutar Polen på i. 

1 detta fall är mångtydigheten mycket lätt att upptäcka. Det finns också ett 

konventionellt sätt att eliminera den. När man talar om symbolerna kan 

man sätta dem inom citationstecken. Andra meningen i resonemanget 

skulle alltså kunna skrivas: ''Folkdemokrati” slutar på ”i”. 

1 många andra fall kan denna mångtydighet vara oerhört svår att spåra. 

Den paradox, som kommer att diskuteras i nästa kapitel i samband med den 

kunskapsrelativistiska tesen hos Mannheim och som åsamkat och fortfarande 

åsamkar yrkesfilosofer ett sådant huvudbry, uppstår genom 

 

 5 Vedung 
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denna förblandning. Man kan rentav säga, att knappast någon mångtydig-

het har gett upphov till så mycket oklart tänkande som just denna. Från 

Platon över Hegel och Marx ända fram till våra dagars tänkare i den s.k. 

klassiska västerländska traditionen har man trott sig kunna få inblickar i 

tingens väsen genom att studera vad ord egentligen betyder. Man har trott 

att sambandet mellan symbol och ting har varit naturligt och icke resultatet 

av en mänsklig konvention. Därför har man antagit, att egenskaper hos 

tecknet har angett egenskaper hos saken. Man har trott sig kunna tränga in 

i statens, politikens, kapitalismens eller det nationella intressets väsen  

genom att studera vad termerna egentligen syftar på.18 

3.3.1.2. Förväxling av lexikalisk och kontextuell mening  

Varje ord torde ha en generell eller standardiserad betydelse. Men varje 

talare eller författare brukar också ge orden en mer speciell innebörd  för att 

de skall passa in i hans eget individuella sammanhang. Därvid uppstår 

risken, att tolkaren förväxlar grundbetydelsen med meningen i det särskilda 

sammanhanget. 

Termen ”konservativ” betyder en sak för den som använder ordet i 

bemärkelsen ”egenskapen att göra motstånd mot förändringar”. För den 

som tillägnat sig en viss kunskap om de politiska ideologiernas historia, 

betyder emellertid termen något helt annat. En diskussion om huruvida 

fascismen i Italien var ”konservativ” eller icke, kan därför bli ganska 

förvirrande, om inte denna skiftning mellan en vardaglig och en speciell 

idépolitisk betydelse hos termen uppmärksammas.  

Andra exempel kan hämtas från diskussioner om det är möjligt att 

förverkliga ”jämlikhet” i ett samhälle av Förenta Staternas typ, om folk-

partiet eller moderaterna är det mest ”liberala- partiet i Sverige eller om 

socialdemokratin i Förbundsrepubliken Tyskland är ett ”socialistiskt” 

parti eller ej. 

3.3.1.3. Sammanblandning av process och produkt  

Utmärkande för många ord är. att de kan åsyfta både en aktivitet av något 

slag och resultatet av denna aktivitet. Termen ”politik-, för att ta ett nära 

till hands liggande exempel, uppvisar denna karakteristiska skiftning 

mellan aktiviteten att bedriva politik och slutprodukten av denna 

verksamhet. En rad av de termer, som brukar förekomma i vetenskapliga 

sammanhang. uppvisar en liknande dubbelhet. Det gäller först och främst 

uttrycket ”vetenskap”, men även sådana termer som -filosofi-, 

”tänkande”. ”undersökning”, -studie- och en lång rad andra. 1 själva 

verket torde varje ord. som refererar till en process, också kunna 

beteckna slutprodukten av denna process, varigenom på motsvarande sätt 

en mångtydighet kan uppstå.19 
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De meningsskiftningar som nu har diskuterats kan alla sammanfattas i en allmän 

formel. 1 samtliga fall har vi haft ett ord eller en fras, som stundom haft 

referensen A och ibland referensen B. Vidare har A och B alltid hängt ihop på 

något sätt. 1 mångtydigheten (i) var A ett ord medan B utgjorde dess referens, i 

(ii) var A ordets vardagliga mening och B dess speciella, i (iii) var A en aktivitet 

och B resultatet av denna aktivitet. Detta illustrerar principen om 

betydelsespridning; när helst två saker är relaterade till varandra på något sätt, så 

finns det en tendens i varje levande språk, att ett ord som hänvisar till den ena 

mängden också börjar användas om den andra. Kunskap om denna tendens ökar 

möjligheterna att upptäcka mång-tydigheter och undvika felaktiga resonemang på 

grund av bruk av mångtydiga ord.20 

3.3.2. Vaghet 

Vaghet är en helt annan semantisk egenskap än mångtydighet. Vag är en term, 

om de regler som styr dess användning inte klart utpekar gränserna för dess 

användningsområde. Det finns ett bestämt fält inom vilket ordet otvetydigt kan 

tillämpas och ett annat där termen lika solklart inte är applicerbar. Men dessutom 

finns det ett obestämbart gränsland inom vilket det är osäkert, om ordet kan 

brukas eller ej. Den yttre gränsen för uttryckets användningsområde är med andra 

ord så luddig, att man inte säkert vet vad som skall räknas till ordets referens.21 

Låt oss gå tillbaka till vårt exempel med svenskättlingen Warren G. Nyberg 

och anta att ”demokrat” används i bemärkelsen anhängare av det demokratiska 

partiet i USA. Men vad innebär det att vara anhängare av ett parti? Betyder det, 

att han kandiderat för partiet vid de senaste valen, att han sedan länge är 

registrerad som partimedlem, att han röstat på partiet vid en lång rad valtillfällen, 

att han i åratal sympatiserat med huvudlinjen i partiets politik eller att han 

kombinerat några av de nu nämnda egenskaperna? Personer som uppfyller ett 

eller flera av dessa krav måste sägas vara mycket klara anhängare av det 

demokratiska partiet. De är så att säga paradigmatiska fall av demokrater. De hör 

hemma inom begreppets kärnområde. Men hur är det med litet mer odeciderade 

individer, som vid vartannat val röstat republikanskt och vid vartannat 

demokratiskt, som gett republikanerna sin röst vid de senaste presidentvalen men 

konsekvent stött demokratiska kandidater vid kongressvalen, som inte 

sympatiserat med något parti men som under de senaste tio åren röstat en gång på 

demokraterna och sedan legat hemma på sofflocket? Dessa människor kan inte 

gärna sägas vara demokrater; å andra sidan kan man heller inte utan vidare påstå. 

att de inte skulle vara demokrater. Läget är sådant, att vi inte riktigt vet, om vi 

skall beteckna dem som anhängare av det demokratiska partiet eller inte. De 

tycks hamna i en diffus gränszon mellan demokrater 
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och andra. Man kan också säga, att de tillhör demokratbegreppets periferi. 
Slutligen finns det naturligtvis också människor, som alltid sympatiserat 
med, röstat på eller kandiderat för republikanerna. Att dessa inte kan 
karakteriseras som demokrater är ju helt visst. De faller helt och hållet 
utanför begreppets referens. 

Vi kan nu konstatera, att ”demokrat” i betydelsen anhängare av det 
demokratiska partiet i Förenta Staterna har just den suddighet i 
kanterna, som kännetecknar ett vagt begrepp. 

Det nu förda resonemanget kan åskådliggöras på följande sätt: 

 

 
a1 =person som kandiderat för demokraterna vid de senaste valen; 
a2=person sen länge registrerad som medlem av det demokratiska 
partiet och som röstat på partiets kandidater vid alla senaste valen; 
a3=person som sympatiserar med det demokratiska partiets politik; 

bi=person som röstat än republikanskt, än demokratiskt: 
b2=person som röstat republikanskt vid de senaste presidentvalen 
men demokratiskt vid kongressvalen; 
b3=soffliggare utan speciella partisympatier som röstat en gång med 
demokraterna; 

c, =person som kandiderat för republikanerna vid de senaste valen; 
c2=person som sympatiserat med och röstat för republikanerna vid 
de senaste valen. 

Fig. 3.1. ”Demokrat” (=anhängare av ett av de två stora partierna i USA), ett 
vagt begrepp. 
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Denna osäkerhet om var ett ords tillämpningsområde börjar eller slutar 

beror inte på bristande information om verkligheten. Hur mycket kunskap 

vi än skaffar oss om registrerade medlemmar, röstning, kandidater och 

åsikter, kan vi ändå inte avgöra huruvida en person, som är registrerad 

republikan men som sedan länge sympatiserat med det demokratiska par-

tiets kandidater och stannat hemma på valdagen, är en demokrat eller ej. 

Obestämdheten hör samman med termens mening och beror inte på det 

aktuella kunskapsläget; det rör sig här med andra ord om ett genuint 

semantiskt problem.
22

 

Det politiska och politikvetenskapliga språket vimlar av vaga uttryck 

som ”fredspolitik”, ”detente
-
, 

-
revolution”, ”neutralitet”, ”regimskifte”, 

”totalitära stater”, ”överbud
-
, ”socialliberal” och ”progressiva krafter”. 

Men det finns också ord, som inte tycks vara behäftade med vaghet. 

”Justitiekansler” är ett sådant ord, ty det finns exakt definierade regler 

för vem som är justitiekansler. ”Republik” är en annan icke-vag term; 

antingen har man republik eller har man det inte; det tycks inte finnas 

någon dimmig gränszon, där man kan vara osäker. Andra icke-vaga 

uttryck är ”röstdeltagande
-
, ”votering”, ”riksdagsbeslut”, ”faktorana-

lys” och ”binomialfördelning
-
.
23

 

Vaghet är i allmänhet en mycket besvärligare egenskap att bemästra än 

mångtydighet. Man bör därför inte ha målsättningen att helt eliminera all 

vaghet i den vetenskapliga terminologin. Man bör nöja sig med att göra 

orden så precisa, som undersökningens syfte kräver. Strävan bör vara att 

undanröja den vaghet, som i det speciella sammanhanget kan tänkas ge 

upphov till missförstånd och obesvarade frågor.
24

 

3.3.3. Den välsignade oklarheten ... 

Från vissa synpunkter är oklarheten i det politiska språket faktiskt av 

oskattbart värde. Mängder av slagord, vitsar och andra politiska lustighe-

ter hämtar sin styrka ur en dråplig mångtydighet. Under andra världskriget 

kunde man bland annat utanför militärförläggningar i Sverige se affischer 

med en bild föreställande ett stort randigt asiatiskt kattdjur med under-

skriften: ”en svensk tiger”. Detta måste betecknas som ett lyckat exempel 

på en djupt allvarligt menad paroll, vilken förmedlar två olika seriösa 

budskap samtidigt som den genom sin mångtydighet också ger ett avväp-

nande lustigt intryck. Helt misslyckad blev en amerikansk sparsamhets-

slogan från samma tid: ”save soap and waste paper!
-
 Om en betydande 

självironi vittnade Gerald Fords vitsiga karakteristik av sig själv i det tal, 

som han höll i samband med att han installerades som USA:s president: ”I 

am a Ford, not a Lincoln”.
25

 

Ofta är oklarheter i politiska uttalanden medvetet ditsatta för att tjäna dolda 
syften. Det diplomatiska språket erbjuder många exempel 
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härpå. Om en regering i en not till en annan regering skriver, att den inte kan 

”stå likgiltig inför” en internationell konflikt, då kommer budskapet att tolkas 

som att den med säkerhet kommer att intervenera på något sätt. Om en 

talesman för ett statsöverhuvud meddelar, att hans uppdragsgivare ”ser med 

stor oro” eller ”ser med oro” på en tilldragelse, då förstår alla initierade, att 

motparten ämnar tillgripa kraftiga åtgärder. Om en diplomat antyder, att ett 

visst agerande kommer att uppfattas som en ”ovänlig handling”, då rör det sig 

om ett förtäckt hot om krig. 

Varför dessa utstuderade underdrifter brukas i det diplomatiska språket är 

inte helt klart. Antagligen varierar det från fall till fall. Meningen kan vara 

att förmedla ett budskap, som den speciella adressaten klart begriper 

beroende på att hon är insatt i det fikonspråk vari meddelandet är uttryckt, 

men som lekmannen inte alls kan uppfatta med samma grad av säkerhet. Så 

kan en regering måhända vara inställd på att genom vissa eftergifter dämpa 

en kris i förhållande till en motpart. 1 en not önskar den få motståndaren att 

inse detta, samtidigt som den inför hemmaopinionen även i fortsättningen 

vill framstå som en energisk försvarare av nationell ära och nationella 

intressen. 1 detta fall är syftet således närmast att dölja vissa tankar och 

avsikter för en publik, samtidigt som man avslöjar dem för en annan. Det 

närmast rituella diplomatiska språket kan också göra det möjligt för 

sändebuden att bortse från personliga känslor i umgänget med varandra; 

därmed reduceras riskerna för internationella spänningar, som har sitt 

upphov i oönskade personliga motsättningar.26  

1 internationella traktater eller i kommunikéer, som ger sig ut för att 

sammanfatta ett förhandlingsresultat, kan oklara formuleringar stundom 

brukas för att dölja att parternas åsikter faktiskt går isär. Ibland erkänns 

detta utan omsvep, som t.ex. när man hävdar, att det gäller att till varje pris 

finna en ”formel”, som alla kan sluta upp omkring. Formeln är en språklig 

dräkt, vilken för lekmannen nödtorftigt döljer oenigheten, men som inte 

hindrar parterna från att behålla sina divergerande uppfattningar. Ett 

exempel härpå kan hämtas från de förhandlingar, som innebar upptakten 

till den svensk-norska unionens upplösning på sommaren 1905. 1 december 

1902 inleddes samtal mellan representanter för de svenska och norska 

regeringarna om en eventuell delning av det dittills gemensamma 

konsulatväsendet. Efter långa och delvis dramatiska förhandlingar lyckades 

ledamöterna nå formell enighet. Den 24 mars undertecknades en 

överenskommelse, den s.k. kommunikén. Den springande punkten i 

kommunikén är ett mästerstycke av utstuderad diplomatisk formulerings-

konst: 

 

i det vi svenske och norske underhandlare sålunda varit hänvisade att söka 

åstadkomma ett sådant ordnande av konsulatfrågan, som lämnar status quo i avse-

ende å ministerns för utrikes ärendena och beskickningarnes ställning orubbad, 
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hava vi enats om, att förhållandet mellan ministern och diplomatien å den ena 

sidan samt de särskilda konsulatväsendena å den andra bör regleras genom lika 

lydande lagar, som icke ensidigt kunna förändras. 

Kommunikén talade sålunda om ”särskilda konsulatväsen”, vilket kunde 

tolkas som en svensk eftergift. Men samtidigt ordade den också om att 

”status quo i avseende å ministerns för utrikes ärendena och beskickning-

arnes ställning” skulle lämnas ”orubbad”. Menades därmed att norrmännen 

äntligen hade erkänt den gemensamme utrikesministern? Så tolkade de 

svenska förhandlarna i Kristiania saken. Norrmännen själva hade däremot 

en helt annan uppfattning. Av dem utlades orden som ett medgivande från 

svensk sida, att konsulatfrågan kunde lösas för sig utan att utrikesfrågan 

samtidigt togs upp till behandling: att ”status quo” skulle bevaras i 

utrikesfrågan betydde blott, att vardera parten tillsvidare skulle få bibehål -

la sina olika åsikter rörande detta spörsmål.27  

Hur skall man nu förklara, att förhandlarna enades om en formulering 

trots att oenigheten i sak uppenbarligen kvarstod? Detta är väl fortfarande 

inte helt klarlagt. Från svensk sida ville man måhända i den internationella 

opinionens ögon inte framstå som den part, som bröt förhandlingarna. 

Detta kan också ha spelat in som ett norskt motiv. Från båda sidorna kan 

det också ha förelegat en förhoppning om att kunna utnyttja formuleringen 

på hemmaplan för att beskylla motståndaren för ”löftesbrott” och därmed 

vinna politisk-taktiska fördelar. 

Ibland kan syftet med svävande formuleringar vara det rakt motsatta, 

nämligen att nödtorftigt skyla över en grundläggande värdegemenskap. För 

politiker och ämbetsmän kan det i vissa situationer vara obehagligt eller i 

varje fall taktiskt olämpligt att offentligt framstå som överens med 

exempelvis en främmande makts regering eller med ett inhemskt opposi -

tionsparti. Tingsten ger många kostbara exempel på sådana, som han 

uppfattar det, dubbelheter i sina skrifter om ideologiernas död i den lyckli-

ga, högt utvecklade välfärdsdemokratin. I sak är enigheten mellan par tierna 

i alla de gamla stridsfrågorna nästan total, skriver han, men i sin tävlan om 

makten försöker de mobilisera alla det gamla politiska språkets resurser för 

att ge ett sken av stora bataljer på ett fält av ödslig stillhet. ”Honnörsorden 

lever sitt skimrande och bräckliga liv. På politikens helgdagar, vid 

demonstrationer och val, paraderar veteranerna från sedan länge 

hemförlovade arméer, och det talas om liberalism och socialism som om 

orden hade en innebörd, som om de vore framtidstankar i stället för 

gravskrifter”.28  

Än mer medvetet uttänkta försök att lägga ut språkliga rökridåer för att 

dölja känsliga politiska sammanhang möter man i regeringars uttalanden 

om sina spionorganisationer. I en rapport utarbetad av ett amerikanskt  
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senatsutskott i november 1975 framgår att den hemliga informationsbyrån 

Central Intelligence Agency (CIA) umgicks med långt framskridna planer 

på att lönnmörda flera utländska statschefer däribland Patrice Lumumba, 

Fidel Castro och Salvador Allende. Dessutom konstateras att den varit 

direkt inblandad i morden på Rafael Trujillo och Ngo Dinh Diem. Från 

politisk ansvarssynpunkt är det en viktig fråga, om presidenten och andra 

ledande politiker kände till eller i statsnyttans namn rentav beordrade 

dessa från vanlig individualmoralisk utgångspunkt helt oförsvarliga åtgär-

der. Utskottet framhåller emellertid, att det haft påfallande svårt att få 

fram riktigt entydiga belägg.
29

 Politikerna och människorna inom 

underrättelsetjänsten tycks nämligen i sitt umgänge med varandra på ett 

mycket utstuderat sätt ha tillämpat den s.k. principen om trovärdigt 

förnekande. Från underrättelsehåll har man menat, att politikerna bör 

avskärmas från alla uppslitande detaljer för att därmed erbjudas en 

möjlighet att kategoriskt förneka all kännedom om och allt ansvar för 

mordplanerna, om den nakna sanningen mot förmodan en gång skulle 

komma i dagen. Men samtidigt bör de få så pass mycket allmän 

information, att de i huvudsak förstår vad som är på färde. Presidenten 

och hans närmaste förtrogna tycks ha varit helt införstådda med detta 

tillvägagångssätt och i vissa fall också själva agerat på ett liknande sätt 

gentemot tjänstemän inom CIA. Skriftlig kommunikation har varit 

bannlyst. Suddiga omskrivningar, svävande uttryck, eufemismer och 

mimiska anspelningar har kommit att tillhöra ordningen för dagen. Både 

CIA:s och presidentens folk kom att använda uttryck, som kunde tolkas 

som ”mörda!”, ”döda!” eller ”avrätta!”, men som också kunde tydas som 

beteckningar för andra, betydligt mer anständiga åtgärder. Det talades om 

att Lumumba måste ”avlägsnas”, att ”kraftfull handling” mot honom var 

nödvändig eller att man måste ”göra sig av med honom”. Man måste 

”hålla Allende borta från ämbetet” och man borde ”knuffa ner”, 

”eliminera” eller ”få bort” Castro. En CIA-tjänsteman fick vid ett tillfälle 

den expressiva uppmaningen: ”get off your ass about Cuba!”
31

 

Utskottets slutsats av allt detta är, att det i brist på klara bevis inte kan 

entydigt binda någon president vid mordplanerna.
32

 

Språkets flertydigheter tycks således medvetet kunna utnyttjas för att 

konstruera fyndiga slagord och för att lägga dimslöjor över reella motsätt-

ningar eller verklig enighet. Ibland kan författare också genom medvetna 

eller omedvetna glidningar mellan olika betydelser hos samma term kom-

ma fram till slutsatser, som kan te sig rimliga men som i sak är helt 

ohållbara. Gunnar Fredriksson ger ett sådant exempel på hur flertydigheten 

hos ordet ”monopol” energiskt utnyttjats i debatten om kommersiell radio 

och television i Sverige. I en artikel i Göteborgs Handelstidning skrev 

Vilhelm Moberg: 
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Av dyster erfarenhet borde man alltså i Sverige veta hur lätt en monopolradio förvandlas till ett 

organ för ett lands regim. Och vad betyder inte monopolet för opinionsbildningen t.ex. under en 

valkampanj . . . Det är signifikativt, att det främst är de maktägande i landet som vill behålla det 

monopoliserade Ordet. 

I den första meningen används ordet i betydelsen tekniskt monopol, men i 

den sista satsen glider Moberg över till betydelsen dirigerad åsiktsbildning.
33

  

I ett av den svenska statskunskapens klassiska idékritiska verk, De kon-

servativa idéerna av Tingsten, avslöjas Treitschke, Maurras och många andra 

ryktbara ideologer som feltänkare i den grandiosa stilen beroende på att de i sina 

utläggningar glidit mellan olika meningar med ord som ”folk”, ”frihet”, 

”demokrati” och ”det allmänna intresset”.
34

 Fichtes användning av termerna 

”tysk” och ”tyskhet” i sina gränslöst förhärligande Ta1 till den tyska nationen 

under den franska ockupationen av Berlin 1807–1808 är typisk. Orden 

betecknade för Fichte ej blott en särskild nationalitet eller ett inom ett visst 

område levande folk. De användes också i en ideell mening: alla som trodde på 

och arbetade för det goda benämndes ”tyskar”, oberoende av nationalitet, och 

tyskar som inte tillhörde denna framstegets arme kallades ”otyska”. 1 det fjärde 

föredraget talar Fichte dessutom om tyskarna som en germansk stam och i det 

sjunde talet åter sägs den vara tysk, som tror på något absolut nytt och 

ursprungligt hos människan själv, på friheten, på oändliga förbättringsmöj-

ligheter och på ett evigt framåtskridande för vårt släkte. Utnyttjande av ordens 

tvetydighet är, påpekar Tingsten, en av de vanligaste metoderna för ideologiska 

tankekonstruktioner.
35

  

3.3.4. ... och den fördärvliga 

Från vissa utgångspunkter är alla dessa glidningar mellan olika betydelser, 

medvetet utarbetade ”formler”, eufemismer, antydningar och anspelningar inför 

olika publiker fullständigt berättigade. Det är för politiker helt legitimt att av 

taktiska skäl skyla över oenighet med meningsmotståndare eller att göra 

känsloladdade utspel för att agitera upp vissa stämningar, som kan få gynnsamma 

återverkningar på deras egna möjligheter att agera. Det är också helt i sin ordning 

att uttalanden av denna sort sätts in i antingen ett rationalistiskt eller kausalt 

förklaringsperspektiv, dvs. utsätts för en vetenskaplig bearbetning i en funktionell 

idéanalys. Men samtidigt bör det starkt poängteras, att detta endast är den ena 

sidan av saken. Utsagorna kan också göras till föremål för en innehållslig analys. 

Därvid måste de bedömas efter helt andra måttstockar än om de studeras i ett 

funktionellt sammanhang. Oklarheter som från propagandistisk och exempelvis 

partistrategisk synpunkt kan vara mycket effektiva för att uppnå 
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vissa mål, kan i ett renodlat argumentationssammanhang komma att be-

dömas som en svår belastning. Eftersom den innehållsliga idéanalysen 

sätter in det politiska språket i ett sådant argumentsammanhang, måste 

den med kraft spåra upp och slå ner på oklarheter, vilka försämrar den 

kognitiva förståelsen av de resonemang vari de ingår. Att  oklarheterna 

kan vara taktiskt fördelaktiga för det politiska spelets aktörer bedöms då 

som irrelevant. 

3.4. Allmänna regler för tolkning och precisering 

För att i vetenskapliga sammanhang komma till rätta med problemen om 

mångtydighet och vaghet behöver forskaren en tolkningsteori som vägled-

ning. Som utgångspunkt för en diskussion om olika tolkningsteorier skall här 

några semantiska metabegrepp diskuteras, vilka utvecklats av Arne Næss. 

Hans tre centrala begrepp är: 

(1) tolkning 

(2) rimlig tolkning och 

(3) precisering. 

3.4.1. Tolkning 

Termen ”tolkning” är flertydig såtillvida som den kan åsyfta såväl en 

verksamhet som resultatet av denna verksamhet. När man tolkar bör man 

enligt Næss icke blott ta hänsyn till själva budskapet utan även till det 

sammanhang vari det utsändes eller mottages. Kanhända vågar man påstå. att 

Næss uppfattar tolkningsverksamheten som ett förhållande mellan budskap, 

mottagare och kontext. 

Andra har dragit in även sändaren eller närmare bestämt hans intention i 

resonemanget. Det fyrställiga förhållande som därvid erhålles, kan illustreras 

med hjälp av följande enkla figur: 

 

  

Fig. 3.3. Tolkningsverksamheten 

Figuren kommer i fortsättningen att användas som generell bakgrund för 

en diskussion av olika tolkningsbegrepp. 
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Detta om tolkningsverksamheten. Men vad skall man då mena med 

”tolkning” i bemärkelsen resultat av en tolkningsverksamhet? Enligt 

Næss kan begreppet definieras på följande sätt:  

En sats U är en tolkning av en sats T, om det finns åtminstone en person P 

och en situation S sådana att U kan uttrycka samma påstående som T för 

samma P i S. 

Något mindre formellt uttryckt betyder detta, att U är en tolkning av T, om det är 

tänkbart, att U ger samma information som T för åtminstone en person i 

åtminstone en situation. 

Vi ser nu att Næss väljer en i ett avseende synnerligen svag men 

samtidigt mycket rimlig definition av begreppet tolkning; för att  en sats 

skall vara en tolkning av en annan sats räcker det om en enda person i en 

enda situation kan tänkas uppfatta satserna på samma sätt. Observera att 

personen i fråga inte behöver göra det; det räcker med att det är tänkbart, 

att han kan göra det. 

För att kunna tillämpas i detta sammanhang måste Næss' tolkningsbegrepp 

något modifieras. Det är nu för det första helt knutet till interpreta tion av 

satser. Detta är i och för sig ingen praktisk nackdel, ty i de flesta fall måste 

den innehållsliga analysen koncentrera sig på det politiska språket. Rent 

principiellt kan den emellertid också vara inriktad på enskilda termer och 

begrepp samt icke-verbal kommunikation. För att täcka dessa fall kan man 

lämpligen byta ut ”sats” mot ”budskap” i definitionen. 

För det andra är begreppet helt kopplat till språkets kognitiva eller 

informativa användning.36 Denna aspekt är ju också den centrala för den 

innehållsliga analysen, vilket tycks göra begreppet särskilt användbart i 

just detta sammanhang. Mot detta kan man emellertid rikta invändningen, 

att den innehållsliga analysen måste tolka språkets icke-kognitiva meningar 

i syfte att rensa bort sådant som är irrelevant. Därför tycks den behöva ett 

tolkningsbegrepp, som är något vidare i detta avseende. Synpunkten 

tillgodoses om man byter ut uttrycket ”samma påstående” mot ”mening” 

och använder den senare termen ungefär på det sätt som ovan angavs.  

Min modifierade definition av tolkning i bemärkelsen resultat av tolk-

ningsoperationer kommer således att lyda på följande sätt: 

En sats U är en tolkning av ett budskap T, om det finns åtminstone en 

person P och en situation S sådana att U kan ha samma mening som T för 

samma P i S. 

3.4.2. Rimlig tolkning 

Mot bakgrund av denna bestämning av begreppet tolkning bör det väl inte 

förvåna någon, om politiska budskap stundom är så oklara, att det blir  
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möjligt att ställa upp långa listor med olika i princip tänkbara tolkningar av 

en nyckelsats eller en nyckelterm. Men med ledning av våra speciella 

kunskaper om sändaren och situationen samt vår samlade erfarenhet om 

vanligt språkbruk kan man begränsa möjligheterna till vad som kan kallas 

rimliga tolkningar. Rimlig tolkning är enligt Næss en tolkning av ett alldeles 

speciellt slag: den måste vara vanlig vilket betyder att de personer eller 

grupper som omfattar tolkningen inte får vara för få eller för speciella. 

Dessa båda kriterier är faktiskt inte särskilt klargörande. Hur många 

personer måste omfatta tolkningen för att den skall anses vara rimlig? 

Menar verkligen Næss, att en vetenskaplig fråga i detta fall skall avgöras 

genom majoritetsbeslut? Vilka grupper är för speciella för att räknas? Hör 

gruppen forskare i statskunskap dit? Hur skall avvägningen ske om 100 

slumpmässigt utvalda människor tolkar Rousseaus lära om samhällsför-

draget så att han blir en av den liberala demokratins föregångare, under det 

att 4 internationellt respekterade statsvetare med Rousseau som specialitet 

ser honom som en föregripare av den totalitära diktaturen? Næss ger inga 

ledtrådar för hur detta och liknande problem skall lösas. Svårigheten att 

tillämpa kriterierna på rimlig tolkning är en av de svaga punkterna i hans 

försök att utveckla några semantiska grundbegrepp. 

Mer användbart torde det tillvägagångssätt vara som kan arbetas fram 

ur bland annat Karl Poppers skrifter. Popper menar, att forskaren ej blott 

bör sträva efter att få fram tolkningar, som har starkt positivt stöd i 

materialet. Han bör dessutom anstränga sig att finna fall, som skulle 

kunna kullkasta hans utläggning. Tolkaren bör med andra ord medvetet 

sträva efter att falsifiera sina egna interpretationer. På detta sätt bör han 

kunna få fram en uppsättning tolkningar, vars grad av rimlighet beror på 

hur starkt stöd de har i materialet. Därmed har forskaren gjort vad på 

honom ankommer; det blir sedan vetenskapssamhällets sak att acceptera 

eller förkasta hans resultat. 

3.4.3. Precisering 

Men nu kan ju – för att återgå till Næss – även de rimliga tolkningsalternativen 

visa sig bli ganska många. Om man har ambition att driva analysen bortom det 

semantiska stadiet, blir det då nödvändigt att precisera innehållet i budskapet. 

Det innebär att man bestämmer sig för att godta någon eller några rimliga 

tolkningar men på ett sådant sätt, att man därmed implicit eller explicit 

utesluter minst en av de återstående. Samtidigt som man alltså eliminerar minst 

en rimlig tolkning av det budskap man preciserar, får den formulering man 

väljer som preciseringsalternativ inte möjliggöra någon rimlig tolkning, som 

faller utanför alla rimliga tolkningar av det ursprungliga budskapet. Alla 

rimliga tolkningar av preciseringsformule-  
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ringen måste således vara rimliga tolkningar av det ursprungliga budskapet.
37

  

Förhållandet mellan tolkning, rimlig tolkning och precisering kan uttryckas 

i följande mängddiagram: 

 

Fig. 3.3. Förhållandet mellan begreppen tolkning, rimlig tolkning och 

precisering. 

 

Figuren visar det säkerligen vanligaste fallet, när mängden rimliga tolkningar 

är mindre än mängden tolkningar. Notera emellertid som ett specialfall att 

mängden rimliga tolkningar kan tänkas sammanfalla med mängden tolkningar. 

Mängden preciseringar måste dock alltid innehålla minst ett element mindre än 

mängden rimliga tolkningar. 

 Ett resonemang i John Rawls’ bok A Theory of Justice kan användas för 

att illustrera hur föreställningarna om tolkning, rimlig tolkning och 

precisering kan komma till användning i praktisk forskning. Att maskineriet 

här begagnas i syfte att utveckla ett eget resonemang och inte för att tolka 

andras texter är mycket typiskt för Rawls’ sätt att resonera. I motsats till 

andra konstruktivt inriktade filosofer, t.ex. Leo Strauss och hans efterföljare, 

argumenterar han inte gärna i anslutning till äldre tänkares verk utan 

resonerar som om tankarna vore direkt hämtade ur hans eget inre. Det 

aktuella exemplet gäller den s.k. andra rättviseprincipen i den naturrättsligt 

inspirerade teori om en rättvis styrelse, som Rawls har utvecklat. Tesen ges 

följande formulering: 



 

U4: demokratisk 

jämlikhet 

Jämlikhet i be-

märkelsen likstäl-

lighet i fråga om 

rimliga möjligheter 

U2: liberal jämlikhet 

Till fördel för envar 

Öppna för alla 
Effektivitetsprincipen Differensprincipen 

Jämlikhet i be-

märkelsen yrken 

öppna för talangerna 

U1 : system av naturlig 
frihet 

U3 : naturlig aristo-
krati 
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skillnader i ekonomiskt och socialt avseende måste vara så organiserade, att de 

(a) rimligen kan förväntas vara till fördel för envar och (b) är knutna till tjänster 

och ämbeten, som är öppna för alla. 

Om skillnaderna inte uppfyller dessa krav så är de inte rättvisa. 38 

Nu är emellertid, som Rawls själv är den förste att påpeka, fraserna ”till 

fördel för envar” och ”öppna för alla” mångtydiga. Båda dessa uttryck har 

två naturliga betydelser. Principen kan därför ges fyra olika tolkningar (U1. 

U2. U3. U4), vilka Rawls sammanfattar i följande figur: 

Fig. 3.4. Rawls’ fyra tolkningar av sin andra rättviseprincip¨ 

 

Enligt den första tolkningen (U,) kombineras jämlikhet i bemärkelsen av 

att alla yrken i samhället i formellt avseende är öppna för de människor, 

som vill och har förmåga att sträva efter dem, med den s.k. effektivitets -

principen. Den senare är ingenting annat än ekonomernas paretooptimali -

tet, vilken säger att ett samhälle är effektivt, om det är omöjligt att 

förändra det så att i varje fall en person får det bättre utan att samtidigt 

någon person får det sämre. Om dessa båda tillstånd råder, är samhället 

enligt denna tolkning rättvist i ekonomiskt och socialt avseende.  

Enligt tolkning nummer två råder rättvisa, om effektivitetsprincipen 

kombineras med ett något starkare krav på jämlikhet. Nu räcker det inte 

med att alla karriärmöjligheter är formellt öppna för alla; nu måste dess -

utom alla ha en rimlig chans att nå dem. Härmed menas ungefär a tt alla, 

som har samma förmåga och samma färdigheter, bör ha samma chanser i 

livet, oavsett i vilken samhällsklass de råkar vara födda.  
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Den tredje tolkningen säger, att rättvisa råder, om alla karriärer i princip 

är öppna för alla och om de bättre rustade tillåts avancera endast så länge 

detta gynnar de sämre lottade i samhället. Detta tillstånd kallar Rawls 

också ”noblesse oblige”. 

Den fjärde tolkningen av rättvisa slutligen säger, att alla bör ha ej blott 

formellt lika rättigheter till alla yrken utan även lika möjligheter. Detta bör 

kombineras med tanken, att högre aspirationer hos dem som har det bättre 

kan tillåtas endast om detta gör att ambitionerna hos dem som har det 

sämst ställt ökar. Endast om det finns ett tillstånd, som gör att alla får det 

bättre, är detta att föredra framför ett tillstånd där alla har det lika.  

Eftersom Rawls tydligen finner alla dessa fyra tolkningar lika rimliga, går 

han omedelbart vidare till preciseringen. Denna sker inte från språkliga 

synpunkter utan motiveras med ett filosofiskt resonemang. Den fjärde 

tolkningen är att föredra, hävdar Rawls, därför att den vore mest rationell 

att välja i ett utgångsläge, givet att man omfattar en kontraktsteoretisk syn 

på samhället. Han preciserar så den fjärde tolkningen på följande sätt:  

skillnader i ekonomiskt och socialt avseende måste vara så organiserade, att de är (a) 

till största fördel för de minst gynnade och (b) knutna till tjänster och ämbeten, vilka 

är öppna för alla enligt regeln jämlikhet i fråga om rimliga möjligheter.39 

Rawls’ nu anförda tolkningsoperationer kan sammanfattas i följande flö -

desschema: 

 

Fig. 3.5. Flödesschema för John Rawls’’ tolknings- och preciseringsanalys av den 

andra rättviseprincipen. 

3.4.4. Tolkning av tolkningar 

Att Arne Næss’ modifierade begrepp tolkning, rimlig tolkning och preci-

sering är ypperliga hjälpmedel för den, som skall göra utläggningar av 

föreställningar om politiken, kan det inte råda något tvivel om. De skänker i 

viss utsträckning fasthet och stadga åt den eljest ganska svårgripbara 

tolkningsverksamheten. Det bör kanske understrykas, att dessa hjälpme-  
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del inte bara kan användas när forskaren själv skall tolka sitt grundmaterial 

eller när han – som i Rawls’ fall – utarbetar sina egna analytiska begrepp. 

De är användbara även när han skall lägga ut andras tolkningar. 

Tolkningsverksamheten kommer med andra ord in på flera olika 

språknivåer. Det kan i princip bli fråga om tolkningar av tolkningar av 

tolkningar i all oändlighet. Det viktigaste fallet i denna metahierarki torde 

emellertid vara, när man tolkar andras tolkningar av föreställningar om 

politiken. Exempel på detta finner man i t.ex. Alasdair Maclntyres 

framställning av Herbert Marcuses politiska filosofi. När Marcuse gör 

människan i allmänhet och inte konkreta historiska människor till 

drivkraften i historien, då har han missuppfattat Marx, hävdar Maclntyre. 

När han gör lycka till det viktigaste målet för människans strävan, då har 

han feltolkat både Marx och Hegel. MacIntyre visar också, att Marcuses 

kritik av den moderna analytiska filosofins begreppsanalys bygger på 

missuppfattningar av Wittgensteins och Austins verk.
40

 

3.5. Olika tolkningsläror 

Med begreppen tolkning, rimlig tolkning och precisering är emellertid 

tolkningsproblematiken inte uttömd. Framför allt i de juridiska disciplinerna 

har tolkningsläror utvecklats, som delvis tar fasta på andra drag i 

tolkningssituationen än vad Arne Næss har gjort. Eftersom tolkning av inte 

minst lagar, förarbeten till lagar, samarbetsavtal och internationella traktater 

alltid har spelat och kommer att spela en viktig roll inom den politiska 

vetenskapen och eftersom tillkomsten av en ny grundlag gjort att denna 

problematik fått förnyad aktualitet just i Sverige, skall några av dessa 

interpretationsteorier här tas upp till behandling. Deras generella 

användbarhet i den politiska idéanalysen skall diskuteras. Ett försök skall 

också göras att kombinera några av juristernas tankegångar med de nyss 

presenterade tankelinjer, som dragits upp av Arne Næss. 

Juridisk lagtolkning har alltid ett praktiskt syfte. Domaren måste tolka 

lagen så att han blir i stånd att avkunna en dom i ett speciellt fall. Han kan inte 

som statsvetaren nöja sig med att rada upp olika tänkbara alternativ utan att ta 

ställning till något av dem. Detta gör att en del av de juridiska 

tolkningsdoktrinerna förefaller vara av mindre intresse för den politiska 

idéanalysen. 

Jurister arbetar med flera konkurrerande och varandra överlappande 

klassifikationer av tolkningsteorier. Dessutom förekommer i den politiska 

idéanalysen tolkningsdoktriner, vilka inte så lätt låter sig infogas i något av de 

juridiska mönstren. En för den innehållsliga idéanalysen användbar metod är 

emellertid att klassificera lärorna efter vad det är i kommunika-  
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tionssituationen, som tolkningsresultatet primärt är avsett att få grepp om. 

Man kan då skilja mellan interpretationer som kan sägas återge (i) textens 

bokstavliga mening, (ii) textens systematiska mening, (iii) textförfattarens 

intenderade eller åsyftade mening samt (iv) textens mening rekonstruerad 

i ljuset av något speciellt syfte. De fyra grupper av tolkningsläror som 

härigenom erhålles kan benämnas: 

(1) bokstavstolkning 

(2) systematisk tolkning 

(3) intentionstolkning och 

(4) rekonstruktiv tolkning. 

En annan dimension för klassificeringen är den grad av säkerhet med 

vilken det åsyftade resultatet beräknas kunna uppnås. Man kan då grovt 

skilja mellan (a) rimliga tolkningar och (b) riktiga tolkningar. Med ”riktig 

tolkning” avses då ett tolkningsresultat, som har så starka skäl för sig att 

man med absolut visshet kan säga att det är en korrekt återgivning av 

budskapets innehåll. En ”rimlig tolkning” är ett tolkningsresultat, där 

skälen konfirmerar men inte med absolut visshet bevisar giltigheten.  

Om dessa båda centrala dimensioner kombineras erhålles åtta olika typer av 

forskningsresultat, vilka kan sammanfattas i följande figur: 

  Vad tolkningsresultatet gör anspråk på att återge 

Textens 
bokstavliga 
mening 

Textens 
systema- 
tiska me- 
ning 

Textens  
åsyftade  
mening 

Textens 
mening i 
ljuset av ett 
speciellt 
syfte 

Tolknings- 
resulta - 
tets grad 
av säker- 
het 

Rik-  
tig-  
het 

Riktig 
bokstavs- 
tolkning 

Riktig 
systema- 
tisk tolk- 
ning 

Riktig 
intentions- 
tolkning 

Riktig re-  
konstruk-  
tiv tolkning 

Rim- 
lig- 
het 

Rimlig 
bokstavs- 
tolkning 

Rimlig 
systema- 
tisk tolk- 
ning 

Rimlig 
intentions- 
tolkning 

Rimlig 
rekonstruk-
tiv tolkning 

 

Fig. 3.6. Typer av tolkningsresultat 

3.5.1. Bokstavstolkning 

Bokstavstolkning, vilken bland jurister ofta förs in under begreppet objek-

tiv tolkning,41 innebär att man söker återge meningen med texten genom ett 

logisk-grammatiskt studium av dess ordalydelse. Det kan vara fråga 

6 Vedung  
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om att fastställa vad texten betyder enligt normalt eller tekniskt språkbruk, 

vilka inte sällan ansenligt skiljer sig från varandra. Det förefaller praktiskt 

omöjligt att tolka en text utan att ta någon hänsyn alls till den språkliga 

kontext vari den ingår eller den talsituation i vilken den kom till. Forska-

rens egna uppfattningar om normalt respektive tekniskt språkbruk samt de 

uppfattningar härom, som finns nedlagda i ordböcker och encyklopedier, 

måste också i någon mån komma in i bilden. Men huvudpoängen med 

bokstavstolkningen är ändå, att det är texten som skall inta den förnämsta 

platsen.42 

Bokstavstolkningsmetoden innehåller både användbara och orimliga 

moment. Överdrivet pretentiös är den uppfattning, som vissa bokstavstol -

kare fört fram, att man med hjälp av denna metod skulle kunna uppnå 

riktiga tolkningar av ett textstycke. Företrädarna för denna ståndpunkt 

utgår från de två antagandena, att (a) varje väl avfattad text har en enda 

riktig tolkning, och (b) att den riktiga tolkningen av varje väl avfattad text 

framgår av textens ordalydelse. 

Hård kritik har riktats mot dessa försök att åstadkomma riktiga tolkning-

ar. Ståndpunkten är alldeles uppenbart oförenlig med den moderna seman-

tikens grundläggande insikt om att ord och satser i allmänhet är både 

mångtydiga och vaga, även om kontexten naturligtvis i varje enskilt fall 

bidrar till att reducera dessa oklarheter.43 Man kan därför inte med absolut 

visshet fastställa vad som är en riktig tolkning. Denna invändning är enligt 

min mening helt förkrossande. Varje anspråk på att den enda riktiga 

tolkningen av textens bokstavliga mening har fastslagits. måste därför 

avfärdas som ogrundat. 

Bortsett från denna överdrivna pretention är det såvitt jag kan se alldeles i 

sin ordning, att en politisk idéanalytiker väljer att tolka ett partiprogram, en 

statsteoretisk traktat, en debattartikel i en dagstidning, en politisk pamflett, 

ett utredningsbetänkande eller inlägg i en parlamentsdiskussion efter 

bokstaven. Ofta kan ett sådant förfaringssätt ge ett helt tillfredsstäl lande 

resultat. Men att tolka blir då något relativt okomplicerat, ungefär att 

parafrasera eller skriva om texten i andra ord. Man bör därför göra klart för 

sig, att metoden stundom inte är helt ändamålsenlig. t.ex. när det gäller att 

fastställa meningen med mer komplicerade dokument. Den kan ju på sin 

höjd endast avgränsa den språkliga latitud inom vilken textstyckets mening 

kan tänkas ligga. Den anger ramen för möjliga betydelser eller, för att 

anknyta till mitt tidigare språkbruk, möjliga rimliga tolkningar, men kan 

inte hjälpa oss att avgöra vilken av dessa betydelser eller tolkningar, som 

skall ges ett försteg. Därför måste den i vissa sammanhang kompletteras 

eller ersättas med andra metoder. 
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3.5.2. Systematisk tolkning 

Ett annat objektivt förfaringssätt kallas bland jurister för systematisk 

tolkning. Härmed avses den ytterligare precisering av meningen som er-

hålls om ett lagstadgande ställs i relation till andra regler eller allmänna 

principer i det ifrågavarande rättssystemet. Överväganden rörande hela 

rättssystemet blir så att säga argument vid tolkningen av den enskilda 

rättsregeln. Om en rättsregel av lägre dignitet skulle visa sig strida mot en 

av högre kan denna tolkningsmetod användas för att korrigera den under-

ordnade regeln så att inkonsistensen försvinner. En principiell utgångs-

punkt för den systematiska tolkningsmetoden är nämligen att rättssyste-

met måste vara sammanhängande och motsägelsefritt.
44

  

Ett sådant systematiskt tillvägagångssätt tycks också förekomma inom 

samhällsvetenskapen. I The Open Society and Its Enemies förordar ingen 

mindre än Karl R. Popper en dylik teknik. En tolkning, skriver han, 

must take the form of a rational reconstruction, and must be systematic; it must try to 

reconstruct the philosopher's thought as a consistent edifice ... We ought to start with 

the assumption that a great philosopher is not likely to be always contradicting 

himself, and consequently, wherever there are two interpretations, one of which will 

make [him] consistent and the other inconsistent, prefer the former to the latter, if 

reasonably possible.
45

 

Popper förordar således en rationell rekonstruktion av texten för att göra den 

systematisk och konsistent. Det är alldeles uppenbart inte fråga om att 

ängsligt fastställa aktstyckenas vardagsspråkliga eller tekniska mening eller 

att tillämpa den metod, som nedan kommer att beskrivas som 

intentionsmetoden. Den principiella utgångspunkten är att en stor tänkares 

filosofi bör uppfattas som konsistent och motsägelsefri. Detta antagande om 

systematik blir ett argument för att undanröja oförenligheter mellan enskilda 

resonemang. 

Men man kan också spåra ett annat inslag i Poppers tolkningsdoktrin. 

För att ge den lära han önskar studera starkast möjliga intellektuella 

utformning drar han sig inte för att själv konstruera argument till förmån 

för dess giltighet. Härom skriver han i introduktionen till The Poverty of 

Historicism: 

I have tried hard to make a case in favour of historicism in order to give point to 

my subsequent criticism. I have tried to present historicism as a well-considered 

and close-knit philosophy. And I have not hesitated to construct arguments in its 

support which have never, to my knowledge, been brought forward by historicists 

themselves. I hope that, in this way, I have succeeded in building up a position 

really worth attacking” 
46
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Även detta inslag skulle kunna motiveras systematiskt utifrån postulatet, att 

en stor filosofs lära bör vara så väl utarbetad att alla väsentliga argument till 

dess fördel bör vara anförda. 

Poppers tolkningslära är tilltalande därför att den är generös mot den 

politiska åskådning som skall undersökas. Analytikerns arbete kommer 

härigenom helt att inriktas på sak och inte på person. Om denna sympatiska 

arbetsmetod kom till större användning än nu i politikvetenskaplig 

textanalys, så skulle antagligen många skäligen ofruktbara meningsutbyten 

kunna undvikas. 

3.5.3. Intentionstolkning 

Denna tolkningsmetod, som bland jurister vanligen benämnes subjektiv 

tolkning, tar sikte på att få fram upphovsmannens avsikt i bemärkelsen det 

som han haft för avsikt att säga med texten. Det är således upphovsmannens 

åsyftade mening med dokumentet, som det gäller att få fatt på. Däremot är 

det ingen uppgift för intentionstolkningen att fastställa avsikten i 

bemärkelsen dokumentets avsedda (kausala) verkan på omgivningen. 

Utförandet av detta värv åvilar överhuvudtaget inte den innehållsliga utan 

den funktionella idéanalysen. Vid intentionstolkning är man således på jakt 

efter avsedd mening men inte avsedd verkan. 

I en intentionstolkning blir textens bokstav av blott sekundär betydelse i 

förhållande till upphovsmannens avsikt. Dokumentets bokstavliga innebörd 

kan naturligtvis sammanfalla med upphovsmannens intention, men behöver 

inte göra det. Avsikten kan ju vara en helt annan än vad en normal eller i 

det tekniska språket bevandrad läsare finner vara den rimligaste 

tolkningen. Dessutom kan dokumentet vara så pass gammalt, att orden 

hunnit ändra mening. En modern bokstavstolkning skulle då ge ett helt 

annat resultat än en rekonstruktion av upphovsmannens intention. 

Bland de tolkningsdata, som kommer till användning när man skall påvi-

sa vad upphovsmannen har haft för avsikt att säga, märks förutom själva 

texten förarbeten, koncept, promemorior och annat material, som kan 

belysa hans tankar under dokumentets utarbetande. Denna tolkningsmetod 

kännetecknas just av ett intensivt studium av själva textstycket i 

kombination med ett flitigt utnyttjande av förarbetena. Låt oss ta en svensk 

lagtext som exempel. Förarbetena till ett sådant dokument kan som alla vet 

vara oerhört omfattande. De kan exempelvis utgöras av: 

(a) departementschefens direktiv för arbetets bedrivande i den statliga 

kommitté som tillsätts för att utreda ärendet; 

(b) utredningens betänkande omfattande förslag till lagtext jämte motive-

ringar; 
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(c) remissyttranden på betänkandet från olika myndigheter och organisa-

tioner; 

(d) departementsförslag innefattande dels hemställan till lagtext dels 

kommentarer som departementschefen lämnar till förslaget: 

(e) utlåtande av lagrådet; 

(f) proposition eventuellt innehållande en omarbetad lagtext samt ett uttalande 

av departementschefen med anledning av lagrådets yttrande; 

(g) motioner av riksdagsmän med anledning av propositionen; 

(h) utlåtande av riksdagsutskott; 

(i) debattinlägg i riksdagen; 

(j) brev, promemorior eller andra bevarade aktstycken, som tillkommit under 

arbetet med lagförslaget.47 

 

Att rekonstruera den intention, som legat bakom utformningen av en lag , 

är som var och en förstår, inget enkelt företag. Man brukar ibland hävda, 

att tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att tolkningen skall kunna 

godtas. För enkelhetens skull kan de benämnas:  

 

(i)   kravet på identifierbarhet,  

(ii)   kravet på daterbarhet och 
(iii) kravet på prövbarhet. 

 

Att den människa, som har haft intentionen i fråga, måste kunna klart 

identifieras har av vissa författare ansetts vara ett absolut minimikrav. Om 

upphovsmannen är okänd, har man argumenterat, så torde det vara ogör-

ligt att med någon större grad av säkerhet påvisa hans intentioner. Detta 

förefaller emellertid överdrivet. Det kan ju föreligga mängder av förarbe -

ten, vilka kan brukas för att rekonstruera en intention, även om upphovs -

mannen själv är anonym. 

En reell svårighet är däremot, att det kan bli fråga om att välja mellan 

flera olika intentioner. Detta torde kunna bli fallet i vårt exempel med 

lagtexten. Enligt Sveriges grundlag är det ju en grupp av personer, som i 

kraft av vissa kompetensregler formellt stiftar lagar. Eventuellt lämnar de 

också materiella bidrag till lagens innehåll. Bidrag lämnas emellertid också 

av andra. t.ex. experter och sekreterare under utredningsarbetet. Det är 

högst osannolikt att alla dessa har haft för avsikt att säga samma sak med 

lagen. En del saknar säkerligen varje kunskap om lagen, andra hyser olika 

uppfattningar om dess innebörd. Varje försök att bakom en lagtext finna en 

enhetlig lagstiftarintention måste därför bli en ren konstruktion.48 

En möjlighet vore att låta den formella lagstiftarens intention bli avgörande. 

Denna kvalificering är emellertid inte till stor hjälp. 1 ett utlåtande 
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av ett riksdagsutskott torde i allmänhet väl grundade intentioner vara 

nedlagda, men de torde i många fall knappast vara alldeles enhetliga. Även 

bland riksdagsledamöterna i plenum torde det finnas en mindre grupp, som 

hyser åsikter i frågan med stort intentionsdjup. Icke heller dessa uppfatt -

ningar torde emellertid alltid vara identiska. Dessutom torde den stora 

massan av folkvalda på grund av bristande intresse eller tidsbrist blott ha 

ytterligt dimmiga föreställningar om vad saken gäller. I deras fall kan 

knappast någon intention alls fastställas. Däremot kan departementschefen 

och medlemmarna av den ursprungliga statliga utredningen ha mycket väl 

grundade uppfattningar. Dessa skulle emellertid i detta fall komma att 

uteslutas, eftersom de inte hör till gruppen av formella beslutsfattare. 49  

En annan möjlighet vore att gå på de reella lagstiftarna, dvs. regering, 

utskottsledamöter, kommitterade m.fl., men icke heller där torde man kunna 

finna någon enhetlig avsikt. 

Att uppfylla kravet på identifierbarhet i de fall man har att göra med 

kollektiva beslutsfattare hör således inte till de lättaste uppgifterna. Det 

finns en risk, att den som bekänner sig till intentionsmetoden i ren despera-

tion börjar arbeta med en hypotetisk lagstiftarvilja i vilken han omedvetet 

lägger in sina egna värderingar.50 

Sedan upphovsmannen eller kretsen av upphovsmän blivit utpekad, 

gäller det att ange vid vilken tidpunkt intentionen i fråga har existerat. 

Även frågan om daterbarhet kan vara svårare än den låter. Den utpekade 

upphovsmannen kan ju ha haft olika intentioner vid olika tidpunkter. I 

vårt exempel med lagtexten kan en riksdagsman exempelvis ha hyst en 

uppfattning då lagen fördes på tal, en annan då han skrev under 

utskottsutlåtandet och en tredje under plenardebatten i kammaren.  

Till sist återstår det att påvisa, hur tolkningshypotesen i princip och 

praktiskt skall kunna prövas (prövbarhet). Man måste kunna ge 

godtagbara belägg för att författaren faktiskt har haft intentionen i fråga. 

Det måste med andra ord finnas empirisk evidens, som kan styrka 

tolkningshypotesen och göra den sannolik. 51 

När det gäller arbeten av enskilda författare möter i allmänhet inga 

svårigheter att uppfylla kravet på identifierbarhet. Däremot kan det vara 

så att förarbeten helt enkelt saknas. Vem spar på koncepten till en ledare 

i en dagstidning? I sådana fall kan en intentionstolkning inte lämna något 

bidrag utöver vad en bokstavstolkning kan ge. Intentionsmetoden blir i 

praktiken obrukbar. 

Svårigheterna vid en praktisk tillämpning av intentionsmetoden kan 

således ibland bli oöverstigliga. Detta bör emellertid inte avskräcka någon 

från att i vissa gynnsamma situationer använda den. I allmänhet kan 

nämligen den vidgning av den språkliga kontexten, som ett beaktande av 

olika förarbeten innebär, minska antalet rimliga tolkningar och bli ett gott  
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hjälpmedel vid det slutliga valet av tolkning. I litteraturen förekommer också 

många exempel på lyckade intentionstolkningar. 

Ett utomordentligt åskådligt exempel på intentionstolkning av en central 

lagtext finner man i Carl Arvid Hesslers Stat och religion i upplysningsti-

dens Sverige.
52 Hesslers huvudsyfte har varit att söka fastställa, hur den 

berömda sextonde paragrafen i 1809 års regeringsform har tolkats vid olika 

tidpunkter. I de delar som rör religionsfriheten lyder § 16: 

Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och 

förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta till liv, ära, personlig frihet och 

välfärd utan han lagligen förvunnen och dömd är…; ingens samvete tvinga eller  

tvinga låta, utan skydda var och en vid en fri utövning av sin religion, så vitt han 

därigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer.53 

Vid mitten av 1800-talet började en rad auktoritativa rättslärde och teologer 

att tolka denna passus så, att den garanterade full frihet för alla, såväl  

svenskar som inflyttade utlänningar, ej blott att utöva sin religion utan även 

att utträda ur den svenska statskyrkan och bilda egna religiösa samfund. 

Mot detta radikala synsätt invändes, att paragrafen blott utgjorde en 

bekräftelse av 1781 års toleransedikt, som stadgade samvetsfrihet och fri 

religionsutövning för utlänningar.54 Men den förra tolkningen segrade och 

har stått praktiskt taget oemotsagd ända in i vår tid.55 I själva verket var 

båda lika ohistoriska, hävdar Hessler i vad som torde kunna betecknas som 

arbetets centrala resonemang.56 Lagstiftarnas avsikt med paragrafen var att 

gå ett steg längre än vad toleransediktets upphovsmän gjort, samtidigt som 

de noga aktade sig för att ta steget fullt ut och garantera fullständig 

religionsfrihet för alla. Det var inte tal om att tillåta utträde ur den svenska 

evangelisk-lutherska statskyrkan. Vad man framför allt avsåg var, att ge ej 

blott utlänningar utan även svenskar rätt att fritt få utöva sin traditionella 

religion. Man ville ta bort allt yttre tvång att delta i kyrkans kulthandlingar, 

framför allt gudstjänst och nattvard. Man ville få rättslig möjlighet att 

undskylla sig med att man kunde innesluta sig i sin kammare för att 

tillbedja sin Gud eller under en enslig promenad prisa sin Skapare. Vad det 

gällde var människornas rätt att utan tvång från statens sida få utöva sin 

hävdvunna religion på det sätt som de själva önskade.57 

Hessler styrker sin tes genom analys av framför allt konstitutionsutskot-

tets förslag, en rad olika uttalanden från den debatt, som fördes i präste-

ståndet i samband med att förslaget remitterades till utskott, samt utskot tets 

slutbetänkande. Såväl motståndarnas som anhängarnas synsätt analyseras.58 

Särskild vikt tillmäts helt naturligt yttranden av konstitutionsutskottets 

ledamöter.59 För att ytterligare styrka eller försvaga sin tes gör Hessler 

ansträngningar för att utreda vilken av konstitutionsutskottets  
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ledamöter som författat texten till denna speciella paragraf. Hans indicier 

pekar i riktning mot Rosenstein eller Lindblom, vilket ytterligare styrker det 

plausibla i hans tolkning. Han poängterar dock, att upphovsmannen inte med 

säkerhet kan fastställas.
60

  

Slutligen sätts paragrafen in i ett mycket stort religionspolitiskt sam-

manhang. Dess ordalydelse tolkas i ljuset av de diskussioner, som fördes 

mellan upplysningsmän och konservativa ortodoxa inom statskyrkan under 

hela Gustav IV Adolfs regeringsperiod.
61

 Resultatet av allt detta blir ett starkt 

stöd för Hesslers tolkning. 

Men Hessler har icke blott sökt stöd för sin uppfattning utan även på ett 

föredömligt sätt sökt beakta eventuella avvikande fall. Det enda uttalande 

som skulle kunna utgöra en potentiell motinstans mot hans tolkning, har 

utsatts för en extra noggrann bearbetning. När denna sista möjlighet elimi-

nerats, kan Hessler dra den mycket övertygande slutsatsen: ”den nya 

religionsfriheten fick sin karaktär av att den var ett verk av upplysnings-

människor och för upplysningsmänniskor”.
62

 

Hesslers bok kom ut medan 1809 års regeringsform fortfarande var i 

kraft. Mot den bakgrunden kunde man kanske få det intrycket, att han 

också velat ge ett bidrag till frågan om vad som år 1956 var gällande rätt 

på religionsfrihetens område. För att ge synpunkter på detta spörsmål 

skulle han ha tvingats ställa frågan, om skillnaden mellan hans egen och 

andra uttolkares syn på § 16:s innebörd är resultatet av olika tolkningar av 

de centrala dokumenten eller om den måhända också är avhängig av olika 

tolkningsmetoder. Hesslers egen rekonstruktion är uppenbarligen frukten 

av en intentionstolkningsmetod. Men kom måhända Christian Naumann 

och hela raden av andra rättslärde och teologer till ett helt annat resultat 

därför att de använde bokstavstolkningsmetoden eller någon annan metod? 

Man kan faktiskt mellan raderna i Hesslers framställning finna antydningar 

i denna riktning.
63

 Men dessa neutraliseras å andra sidan av en rad 

uttalanden, som tyder på att man använt sig av intentionsmetoden.
64

 Någon 

energisk undersökning av problemet om eventuella skillnader i fråga om 

tolkningsmetoder samt vilket tillvägagångssätt som är att föredra när det 

gäller att fastställa gällande rätt finner man emellertid inte i Hesslers 

framställning. Han har heller inte gjort någon undersökning av praxis. 

Därför kan man dra slutsatsen, att Hessler inte velat avgöra vad som är att 

betrakta som gällande rätt. Han har nöjt sig med den historiska uppgiften 

att visa, hur olika personer och grupper i det förgångna tolkat den gamla 

svenska regeringsformens paragraf 16. Hans bok är en traktat i 

rättshistoria, inte i statsrätt. 
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3.5.4. Rekonstruktiv tolkning 

En fjärde grupp av tolkningsmetoder skiljer sig från bokstavs- och inten-

tionsmetoderna men även från den systematiska metoden genom sitt starka 

betonande av att tolkning innebär att meningen med texten rekonstrueras 

eller korrigeras. Möjligen skulle man här kunna dra en parallell med den 

teleologiska tolkningsmetoden inom juridiken, vilket jag emellertid avstår 

från i detta sammanhang. Som underlag för diskussionen skall två 

exempel på detta förfaringssätt anföras. 

3.5.4.1. Gultung–Næss' konstruktiva metod 

Denna rekonstruerande syn på tolkningsarbetet sätter sin prägel på Johan 

Galtungs och Arne Næss’ gemensamma skrift om Gandhis politiska etik. 

Författarna nöjer sig där inte med att enbart beskriva den indiske frihets -

hjältens icke-våldsdoktrin, även om redan detta skulle ha varit en krävande 

uppgift. Gandhi gjorde nämligen själv aldrig något allvarligt försök att 

sammanfatta och precisera sin banbrytande lära. De vill också genom en 

mer uppbyggande insats komplettera och generalisera gandhismen. Syftet 

är att lösgöra den från olika politiska situationer i ett förgånget historiskt 

skede, vilka starkt avviker från vad vi i Västerlandet är vana vid, och göra 

den så generell, att den blir giltig för den nutida västvärldens sociala och 

politiska stridsfrågor. 

För att markera distans till ett rent idéhistoriskt tillvägagångssätt kallar 

det norska författarparet sin metod för den deskriptivt -konstruktiva. Här-

med önskar de poängtera, att textens bokstav och Gandhis intentioner i en 

betydande utsträckning varit vägledande, men att tolkningen härutöver 

också innefattar ett viktigt moment av rationell rekonstruktion. Denna går 

utöver den systematiska tolkningsmetodens postulat om att självmotsägel -

ser bör kunna rensas bort och obeaktade skäl dras fram i ljuset och läggas 

till. Författarna framhåller: 

Vi må da foreta utvidelser og modifikasjoner av den rent historiske framstilling. Og 

meget vil naturligvis bero på gjetting: vi kan aldri vare sikre på at en bestemt 

generalisering er den eneste materialet tillater. Hele tiden må vi passe på å ikke forlate 

den historiske læren i ånd – bare i bokstav, i den utstrekning det i det hele tatt er 

mulig. Forskerens mål må være at [Gandhi], hvis han fikk anledning til å lese 

framstillingen ville kunne nikke med hodet og si: javel, riktignok er det meget av dette 

jeg i det hele tatt ikke har uttalt meg om og meget jeg overhodet ikke kunne ha i 

tankene – men under andre omstendigheter enn dem jeg faktisk levde under kunne jeg 

nok ha kommet til å uttale meg slik uten at det kom i konflikt med det jeg før har sagt. 
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Ett kriterium är således gandhismens anda och så länge författarna styrs 

av denna ambition är deras tolkningar åtminstone i princip immanenta. 

Men de anger också en annan utgångspunkt, som lämnar fältet betydligt 

mera öppet. ”Disse kriterier er enkle”, skriver de, ”å velge de rimelige 

tolkninger som ligger nærmest opp til aktuell debatt og tankegang i vår 

kulturkrets.”
65

 Härigenom kommer tolkningarna att gå utöver ej blott vad 

Gandhi har skrivit, gjort eller sagt utan även hans miljö överhuvudtaget. 

Genom att direkt anknyta till dagens debatt kommer tolkningarna att få 

ett drag av transcendens över sig. Frågan är om författarna inte därmed 

överskridit gränsen för vad som bör kallas tolkning och kommit över på 

ett område som snarast bör betecknas som egen teoribildning. 

Man kan hos de båda författarna spåra en gnagande känsla av oro över att 

de tankar som de lagt fram inte skulle förtjäna beteckningen vetenskap. 

Därtill skulle tolkningsmetoden vara alltför godtycklig. ”Den konstruktive 

metode innebærer så meget usikkerhet at resultatene vanligvis ikke vil 

kunne bære navnet vitenskap”, konstaterar de på ett ställe.66 Denna ängslan 

är lätt att förstå, inte minst mot bakgrund av deras uppfattning om vad som 

är den konstruktiva metodens syfte. Om målet för verksamheten däremot 

formulerades som egen teori- och hypotesbildning, så skulle oron bli 

betydligt mer malplacerad. Den konstruktiva metoden skulle då kunna 

alstra precis lika vetenskapliga produkter som någonsin de båda andra 

tolkningsmetoderna. 

Hela framställningen genomsyras av idén, att det är Gandhis lära som 

presenteras. Den är visserligen rekonstruerad, fördjupad, preciserad och 

generaliserad av Næss och Galtung, men doktrinen är ändå Gandhis. Jag 

skulle emellertid vilja ställa författarnas resonemang på huvudet och hävda, 

att det är Johan Galtungs och Arne Næss' egen filosofi som här läggs fram. 

Uppenbarligen har författarna när de utvecklat sina tankar varit starkt 

inspirerade av Gandhis tänkande och handlande. Man skulle kunna påstå att 

Gandhis lära och liv tjänat som ett heuristiskt hjälpmedel för författarna i 

deras strävan att utbilda en egen icke-våldsdoktrin. Härvid har den 

rekonstruktiva tolkningsmetoden varit till stort gagn. Enligt detta synsätt 

skulle således denna tolkningsmetod spela en roll framför allt i upptäcktens 

sammanhang (context of discovery), men inte i bevisandets eller 

motiverandets (context of justification). 

Verkligt intressant blir detta betraktelsesätt genom att det tvingar oss att 

ställa frågan om tolkningsresultatens vetenskapliga giltighet på ett annat 

sätt. Bokstavstolkning, systematisk tolkning och intentionstolkning kan 

alla sägas ligga i motiverandets sammanhang. Härav följer att giltigheten 

hos de påståenden, vilka tolkningen lett fram till, måste avgöras genom 

hänvisning också till bland annat graden av överensstämmelse med den 

tolkade textens bokstav, systematiska mening eller avsedda mening. An-  
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norlunda ställer sig detta vid rekonstruktiva tolkningar. De rekonstruktiva 

metoderna bör snarast uppfattas som heuristiska hjälpmedel. De ligger därför 

inte i motiverandets utan i upptäckandets sammanhang. Därför kan heller 

inte giltigheten hos de satser, som frambringats med hjälp av dessa 

metoder, avgöras genom hänvisning till graden av överensstämmelse med 

de texter som tolkas. Det vore att låta en idés ursprung delvis avgöra 

frågan om dess giltighet, vilket ju vore att begå den vetenskapliga döds-

synd som kallas det genetiska misstaget. Man skulle också kunna hävda, 

för att återknyta till ett huvudtema i denna framställning, att det vore att 

besvara en innehållslig frågeställning med en funktionell analys.  

Enligt denna syn på den rekonstruktiva tolkningsmetodens plats i forsk-

ningsprocessen skulle frågan om de båda norska samhällstänkarna åstad-

kommit en någorlunda rimlig tolkning av Gandhi eller ej, inte ha något 

som helst att göra med spörsmålet om giltigheten hos den filosofiska 

doktrin vari utläggningen utmynnat. Giltigheten måste i stället avgöras 

utifrån sedvanliga kriterier på vetenskaplighet. Har författarna skilt mellan 

beskrivningar, förklaringar, värdeomdömen och metafysiska utsagor? Är 

framställningen klar, är eventuella slutledningar giltiga, är verklighetsom-

dömena sanna eller sannolikt sanna och har värdeomdömena goda skäl för 

sig? Detta och inte överensstämmelse med Gandhis teorier är de kriterier, 

utifrån vilka resultaten skall bedömas. 

Hur står sig då den aktuella teorin för en dylik granskning? Min uppfatt-

ning är, att framställningen redan i det skick vari den nu befinner sig 

fyller högt ställda krav på vetenskaplighet. Men även om författarnas 

uppfattningar i väsentliga stycken skulle komma att modifieras som följd 

av en fortsatt diskussion, så är den konstruktiva insats de utfört genom att 

hypotetiskt kasta fram denna doktrin till debatt en aktningsvärd 

vetenskaplig insats. 

Men låt oss till sist också för resonemangets skull gå med på att huvud-

syftet med boken har varit att presentera en utläggning av Gandhis åsikter 

och ideal. Kanhända har detta också varit författarnas huvudsyfte; boken 

heter ju trots allt Gandhis politiske etikk. Den rekonstruktiva metoden 

kommer i detta fall otvivelaktigt att liggå i motiverandets eller bevisandets 

sammanhang, vilket gör att tolkningens överensstämmelse med någon sorts 

utgångspunkt blir ett kriterium på dess giltighet. Om giltigheten skall 

kunna bedömas, måste de synpunkter utifrån vilka utläggningen har skett 

klart anges. Detta har författarna naturligtvis också haft klart för sig. Av 

citatet ovan framgick att ett sådant kriterium varit gandhismens ”anda”. 

Men uttalandena i citatet är emellertid föga precisa och synpunkten ut-

vecklas heller inte närmare i andra sammanhang. Som redan påpekats har 

författarna emellertid angett ytterligare en startpunkt: det gäller ”å velge de 

rimelige tolkninger som ligger mermest opp til aktuell debatt og tanke-  
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gang i vår kulturkrets”.
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 Härom skall två saker sägas. Vad är det som skall 

anses vara aktuellt i västerländsk debatt för att nu inte tala om västerländskt 

tänkande? Denna fråga preciseras aldrig och besvaras inte. Detta transcendenta 

kriterium har därmed fått en utomordentligt otydlig utformning. Redan detta gör 

att det endast på ett mycket allmänt sätt kunnat vara vägledande för 

tolkningsarbetet. Hur skall man vidare åstadkomma en avvägning mellan 

kriteriet gandhismens anda och kriteriet aktuell debatt och tankegång i vår 

kulturkrets? Och framför allt, hur skall giltigheten hos en sådan avvägning 

kunna prövas? Hur skall tolkningsresultatet med andra ord kunna beläggas? 

Denna fråga skulle man vilja ha principiellt besvarad, eftersom det 

rekonstruktiva kriteriet gör att överensstämmelse med Gandhis lära (dess anda) 

uppenbarligen inte kan vara ensamt avgörande. Men författarna lämnar inget 

svar. Den konkreta framställningen ger heller inga bestämda ledtrådar för hur 

beläggandet har gått till. Författarnas framställning och tillämpning av den 

rekonstruktiva metoden lider således av allvarliga brister. Frågan är om inte 

metoden förlett dem att sätta sig mellan två stolar: det rör sig uppenbarligen inte 

om Gandhis politiska etik och samtidigt vägrar författarna erkänna att det är 

deras egen. 

3.5.5. Sammanfattning 

Huvudtanken i de senaste sidornas diskussion har varit, att begreppen tolkning, 

rimlig tolkning och precisering kan ses som neutrala i förhållande till de fyra 

lärorna om bokstavstolkning, systematisk tolkning, intentionstolkning och 

rekonstruktiv tolkning. Man kan således bestämma sig för att göra exempelvis en 

bokstavstolkning av en text och inom ramen för detta tillvägagångssätt ställa upp 

tolkningar, rimliga tolkningar och preciseringar i Næss’ mening. Alla de fyra 

tolkningsdoktrinerna blir på detta sätt åtminstone i princip möjliga att bruka i den 

politiska idéanalysen. Om syftet är rent idéhistoriskt, bör bokstavstolkning eller 

ännu hellre intentionstolkning komma till användning. Dessa båda typer kan 

brukas även om syftet är idékritiskt. Detsamma gäller för övrigt också den 

systematiska metoden; i ett polemiskt innehållsligt sammanhang kan det ju 

ibland vara mindre angeläget att hålla sig exakt till den historiska 

grundbetydelsen av ett dokument än att bygga upp en för författaren så konsistent 

och systematisk position som möjligt. Det har länge funnits en stark tendens att 

se politisk idéanalys antingen som idéhistoria eller som kritik av idéer och 

ideologier. Under de senaste åren har emellertid en omsvängning börjat ske i 

riktning mot egna, mer konstruktiva filosofiska insatser. 1 stället för att 

undersöka politiska budskaps ursprung eller kritiskt ta ställning till deras innehåll 

har forskarna själva börjat konstruera motiveringar för olika politiska 

institutioner, t.ex. demokrati och rättvisa. Galtung och Næss är 
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två intressanta representanter för denna riktning; tre framstående ameri-

kanska företrädare är Hanna Pitkin, John Rawls och Robert Nozick. Det är 

i detta sammanhang som det nyväckta intresset för rekonstruktiva 

tolkningsmetoder skall ses. Att de är värda att uppmärksammas som red-

skap för att komma på eller upptäcka idéer om politiken är väl egentligen 

alldeles för uppenbart för att behöva sägas. Huruvida de förtjänar en plats 

vid sidan av de tre andra som instrument för att åstadkomma prövbara 

tolkningar av den grundtext som man utgår ifrån är däremot högst 

tveksamt. 

En sak bör man däremot med kraft ta avstånd från: anspråken på att med 

hjälp av någon av de fyra tolkningsdoktrinerna nå fram till riktiga tolkningar. 

Denna pretention är totalt oförenlig med den moderna semantikens resultat 

och bör därför överges helt. 

3.6. Konflikter om vad som menas med mening och om regler 
för tolkning 

Vid resonemangen om de olika semantiska infallsvinklar som hittills berörts 

har jag utgått från det tysta antagandet, att den som analyserar och den vars 

budskap blir analyserat hyser samma uppfattning om vilka regler som gäller 

för analysen. Om två uttolkare kommit fram till olika uppfattningar, så har 

det berott på att textstället i fråga lämnat utrymme för detta. 

Meningsskiljaktigheterna har inte berott på att det förelegat olika åsikter om 

vad mening är för något eller att skilda metoder kommit till användning vid 

tolkningen. De kommer sig av att de gemensamma reglerna för vad som är 

mening och hur tolkning skall gå till har tillämpats så att olika resultat 

kommit fram. 

Nu kan emellertid motsättningen mellan den som analyserar och den som 

blir analyserad ligga på ett djupare plan. Den kan avse mer grundläggande 

antaganden om vad som överhuvudtaget skall förstås med mening samt 

med vilken metod denna mening skall uttolkas. Motsättningen gäller inte 

bara tolkning utan även tolkningsmetod och eventuellt också meningsteori. 

För att återknyta till vår analogi med det rationella samtalet skulle man 

kunna säga, att det rör sig om tvister angående de regler enligt vilka detta 

innehållsliga samtal får föras. Det blir i varje fall delvis fråga om vad 

Anders Jeffner har kallat en kontroversrelation mellan analytikerns meto-

diska position och den position som finns företrädd i materialet.
68 

Jag 

kommer i fortsättningen att tala om regelkonflikter. 

Regelkonflikter uppträder ej blott i den semantiska analysen utan även vid 

relevansprövningen, i den logiska analysen samt i hållbarhetsanalysen av 

verklighets- och värdeomdömen. Vid studiet av det politiska vardags-  
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språket spelar de uppenbarligen en relativt undanskymd roll, i varje fall 

om det är fråga om demokratiska samhällen. Om en västerländsk statsve-

tare skulle studera uttalanden av politiker i de socialistiska länderna 

skulle de däremot med all sannolikhet bli betydligt vanligare. Vid studiet 

av politiska filosofier och ideologier spelar de också en stor roll. Genom 

den politiska filosofin löper ju som en röd tråd kritiska diskussioner av 

den egna verksamhetens metodologiska grundvalar. Politiska filosofers 

granskning av varandras tankesystem tar sig gärna metodiska uttryck. Så 

mycket märkligare är det då att dessa metateoretiska konflikter eller 

tvister om regelsystemet så sällan uppmärksammats i metodlitteraturen. 

Av den anledningen kommer de att ägnas en viss uppmärksamhet i detta 

arbete. 

Konfrontationer om reglerna för hur tolkningsverksamhet skall bedrivas 

kan uppstå, om någon tolkat en text med hjälp av bokstavsmetoden, under 

det att andra använt sig av intentionsmetoden eller den systematiska 

metoden. En antydan härom gavs i avsnittet ovan om Hesslers tolkning av 

den gamla svenska regeringsformens paragraf 16. Dessa motsättningar gäller 

emellertid alternativa regler, som alla faller inom ramen för det stora 

rationella samtalet, inte de regler som konstituerar själva samtalet. 

Det vore lockande att utarbeta en typologi över tänkbara konflikter om 

regler för tolkning i den innehållsliga politiska idéanalysen. Man borde då 

också försöka leta fram fall där olika tolkningsförslag kommit fram som 

följd av att man begagnat sig av olika tolkningsmetoder. Å andra sidan är 

detta jungfrulig mark. Att utforska den skulle ta mycket längre tid än vad 

jag har till mitt förfogande. Jag får därför nöja mig med att lämna detta 

uppslag till hugade spekulanter. I stället skall jag hämta ett exempel på en 

regelkonflikt från meningsteorins område. Fallet belyser den djupgående 

sprickbildning som skiljer den klassiska politiska filosofins essentialistiska 

uppfattning om ordens mening och den moderna språksynens. Men innan 

jag går in på detta skall jag något beröra de viktigaste uppfattningarna om 

vad ordens och satsernas meningar är för något. 

3.6.1. Meningen med ”mening” 

En av betydelselärans mer betydande svårigheter är att redan termen 

”betydelse” har så många olika innebörder. Detsamma gäller också mot-

svarande ord i andra västerländska språk; i sitt berömda arbete The Mea-

ning of Meaning angav C. K. Ogden och I. A. Richards inte mindre än 

sexton olika meningar med ”meaning”.
69

 Sedan dess har andra forskare 

bidragit med tjogtals nya.
70

 Än mer besvärande än termens oklarhet är den 

djupa oenigheten i sak om vad mening är för något. En stor mängd teorier 

har förts fram av olika filosofiska skolor. Man instämmer gärna i Ernst 
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Cassirers karakteristik: ”there is perhaps no more bewildering and con-

troversial problem than ’the meaning of meaning’.”71 Under de senaste 

decennierna har emellertid en uppfattning lanserats, vilken ingalunda löser 

alla problem men som likväl förefaller mer lovande än alla de andra. Det är 

den wittgensteinska s.k. bruksregelteorin. Den kommer här att presenteras 

liksom några av dess viktigaste konkurrenter.72 

3.6.1.1. Mening och referens 

Den första uppfattningen, referensteorin för mening, torde vara den äldsta 

och mest uppenbara. I en mer outvecklad variant omfattades den redan av 

John Stuart Mill. En välkänd, mer nyanserad version är Wittgensteins 

avbildningsteori i Tractatus Logico-Philosophicus. 

I sin enklaste utformning kan referensteorin sägas innebära, att ett ord 

har mening när det står för ett visst objekt, att objektet är meningen med 

symbolen och att därför två termer betyder samma sak när de represente-

rar samma ting. ”Berlingske Tidende” står för ett visst nyhets- och opi-

nionsorgan, som utkommer i konungariket Danmarks huvudstad, och ut -

trycket betyder detta dagblad. ”Marskalk Gustaf Mannerheim” represen-

terar en person, som vid en viss tidpunkt i finsk historia spelade en 

avgörande politisk och militär roll, och det betyder denna person. Varje 

ord har mening därför att det står för ett visst objekt. Ordet sägs också 

referera till objektet och objektet sägs vara ordets referens. Härav har 

teorin fått sitt namn. 

Den enkla referensteorins huvudteser skulle kunna formuleras på föl -

jande sätt: 

(a) en symbol har mening om och endast om den har en referens;  

(b) symbolens referens är dess mening; två symboler är följaktligen synonyma 

när de refererar till samma objekt; 

(c) man talar om för någon vad en symbol betyder om och endast om man pekar 

ut symbolens referens. 

Till en början verkar detta synsätt inte alls så tokigt. Verbet ”mena” kan 

faktiskt användas på ett sätt, som ligger helt i linje med teorin. Vi kan fråga 

”vilket parti menar du när du talar om folkdemokraterna?” och få svaret ”det 

kommunistiska partiet i Finland”. I detta fall tycks meningen vara en ”sak”, 

nämligen en viss politisk organisation i ett land i norra Europa. 

Men trots detta finns det synnerligen starka skäl att anta, att teorin är 

ohållbar. För det första visar det sig vid närmare eftertanke vara bisarrt, 

att bokstavligen likställa mening med den företeelse varpå ordet syftar. 

Berlingske Tidendes innehåll växlar ju från dag till dag; innebär detta 

också att meningen med ordet växlar? Marskalk Mannerheim är ju död  
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sedan åtskilliga år tillbaka; har därmed också uttrycket förlorat sin mening? 

Dessa egendomligheter visar att det är något galet med teorin. 

Vidare är det inte svårt att hitta ord som är meningsfulla, även om de 

överhuvudtaget inte har haft eller kanhända heller aldrig kommer att ra 

någon referens. Vi behöver bara tänka på den av upplysta filosofer styrda 

samfällighet varom Platon talar i Staten, Thomas Campanellas solstat, den 

konstitution som Harrington drog upp för landet Oceana eller frihetens rike 

hos Marx för att ra exempel på utopiska författningar, samhällen eller sociala 

tillstånd, vilka naturligtvis aldrig har existerat och som därför heller inte kan 

utgöra referensen till några ord eller uttryck. 

Dessa exempel visar att satsen (a) i referensteorin för mening måste vara 

falsk. 
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Än mer förödande för referensteorin torde det vara, att uttryck kan 

hänvisa till samma referens men ändå inte ha samma betydelse. ”Michael 

Oakeshott” och ”författaren till Rationality in Politics” representerar båda 

samma politiske filosof, en gång verksam vid London School of 

Economics, men de är ändå inte synonyma. ”Arbetsgivare” och ”arbets-

köpare” har också samma referens, men meningen är ändå inte identisk. 

Även tes (b) i den enkla referensteorin tycks således vara ohållbar.
74

 

För det tredje är det möjligt att förmedla meningen med en symbol utan 

att överhuvudtaget ange dess referens. Det mest uppenbara fallet är natur-

ligtvis sådana uttryck, som hänvisar till något som inte existerar. Men det 

går också med uttryck som har referens. Brody anför exemplet ”den 

nuvarande drottningen av England” vilket kan omformuleras till ”en sym-

bol som används för att hänvisa till den kvinna, som vid den tidpunkt då 

symbolen används är Englands titulativa regent”. Här pekas således den 

aktuella drottningen inte ut, men ändå har uttrycket mening. Följaktligen är 

också tes (c) i den enkla referensteorin för mening ohållbar.
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Försök har gjorts att rädda referensteorin genom att säga, att meningen 

inte är de enskilda medlemmarna av en klass utan klassen själv. Att 

meningen med exempelvis uttrycket ”riksdagsman” inte kan likställas med 

någon enskild person är uppenbart, ty ordet har ju samma betydelse, 

oavsett vilken individ som pekas ut. Men kan inte meningen vara klassen 

av riksdagsmän? Nej, ty om vi skulle vilja säga ”riksdagsmännen är bättre 

talare nu än förr i tiden”, så kan inte detta omformuleras till ”klassen av 

riksdagsmän är bättre talare nu än förr i tiden”, Klassen är något annat än 

dess medlemmar. 

Andra tänkare som insett denna svårighet har därför hävdat, att meningen 

är identisk med relationen mellan uttrycket och dess referens. Ingen 

mindre än Bertrand Russell omfattade denna ytterligare modifierade refe-

rensteori, när han i Analysis of Mind skrev: ”When we ask what constitutes 

meaning ... we are asking, not who is the individual meant, but what is 
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the relation of the word to the individual which makes the one mean the 

other”.
76

  

Men inte heller denna variant lyckas undgå en generell kritik, som kan 

riktas mot alla referensteorier, hur förfinade de än må vara. Gemensamt för 

dem alla är förutsättningen, att språk alltid refererar till något. Samtliga 

exempel som hittills anförts i diskussionen har varit uttryck, som i princip 

skulle kunna ha referens. Resonemanget kring dem har sökt påvisa refe-

rensteorins svagheter inom ramen för dess, så att säga, egentliga tillämp-

ningsområde. Men om ord alltid måste referera till något för att vara 

meningsfulla, vad skall man då säga om prepositioner, konjunktioner eller 

modala hjälpverb? Vilka företeelser är det, som ”på” och ”i”, ”samt” och 

”men” eller ”skulle” i uttrycket ”finansministern skulle stoppa inflationen 

om han kunde”,
-
 hänvisar till? Dessa ord tycks inte referera till några 

utomlingvistiska företeelser överhuvudtaget. Men meningslösa kan man ju 

inte heller påstå att de är. Det förefaller därför som om varje teori, som 

implicerar att de saknar mening, måste vara felaktig. 

Överhuvudtaget bör varje gångbar meningsteori skilja både mellan ord och 

mening och mening och referens (eller relation mellan ord och referens). 

Dessa fundamentala skillnader kan illustreras med hjälp av en lätt omarbetad 

version av Ogdens och Richards' klassiska trekant:
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             Mening  

            C 

 
Fig. 3.7. Ogden och Richards’ trekant 

Att meningen måste skiljas från både ord och referens kan visas med 

ytterligare ett exempel. Enligt den schweiziska statsrätten styrs landet av vad 

som alternativt kallas ”Bundesrat”, ”conseil federal” eller ”consiglio 

federale”. Av stavning och uttal framgår, att det här rör sig om tre helt olika 

ord. Men meningen tycks vara absolut identisk i alla tre fallen. Orden 

betyder ”den institutionella del av statsorganisationen, som består av sju av 

förbundsförsamlingen på fyra år valda personer, vilka är satta att utgöra 

landets regering”. Referensen är också identisk för de tre exemplen men helt 

skild från såväl orden som meningen. Den utgörs av mängden av alla 

7  V e d u n g  
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regeringar, som Schweiz faktiskt har haft och kommer att få under sin nuvarande 

författning. 

Mening kan således inte likställas med referens, men trots detta förelig-

ger för vissa ord ett starkt samband mellan det faktum att symbolen har en 

viss mening och det faktum att den har en speciell referens. 78 Det är en 

styrka hos referensteorin, att den fäst vår uppmärksamhet på detta sam-

band. Uttrycket ”marskalk Gustaf Mannerheim” representerar ju onekligen 

den tsarryske officer, som slutade sin bana som finländsk överbefälhavare 

och president därför att det har just den mening som det har. Om 

betydelsen i stället vore, låt oss säga, ”den officer som undertecknade 

kapitulationen vid Stalingrad” så skulle det ju inte hänvisa till den fin-

ländske fältherren och politikern. Referensteorin kan sägas ha riktat strål -

kastarljus mot en dimension i meningskomplexet men har misslyckats med 

att ge en övergripande bild.79 

3.6.1.2. Mening och handlingar 

Den andra teori som vi skall uppehålla oss vid kallas den operationalistis-

ka. Den utgår från den enkla iakttagelsen, att beträffande många symboler 

kan handlingar eller operationer utföras, vilka gör det möjligt för oss att 

avgöra, om uttrycket är tillämpbart eller ej på en given företeelse. Tempe-

ratur brukar begagnas som ett standardexempel. Huruvida uttrycket ”20 

grader Celsius” är tillämpbart på luften i ett rum eller ej kan man avgöra 

genom att mäta temperaturen med en termometer. Om termometern visar 

20 grader är symbolen tillämplig, annars inte. Den mängd regler som styr 

de handlingar, som utförs när man mäter uttrycket. skulle enligt denna 

teori vara symbolens mening. 

De viktigaste inslagen i den operationalistiska meningsteorin kan presenteras 

på följande sätt: 

(a) en symbol har mening, om och endast om det i varje givet fall finns en 

operation som i princip kan utföras för att bestämma huruvida symbolen är 

applicerbar eller ej: 

(b) meningen med symbolen är de regler som styr denna operation; två uttryck är 

synonyma, när reglerna är identiska; 

(c) när man talar om för någon vad en term betyder, så anger man reglerna 

för de operationer som kan utföras för att avgöra om symbolen är 

tillämplig eller ej. 

Lägg märke till att teorin inte förutsätter, att handlingarna faktiskt blir 

utförda; det räcker om de i princip kan utföras. Notera också att teorin i sin 

mest ursprungliga form anger, att det måste röra sig om fysiska operationer. 

En representant för denna uppfattning är den amerikanske semanti -  
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kern S. I. Hayakawa. Han ansåg, att ”a statement can be said to have 

meaning according to operationalism, only if it can be translated into 

physical operations to ascertain its truth and falsity.”80 Senare 

modifierades läran till att omfatta även mentala och verbala operationer. 81
  

Tidigare såg vi, att en adekvat meningsteori måste kunna ta hänsyn till 

det nära sambandet mellan ordens mening och deras referens. Hur förkla -

rar den operationella teorin detta samband? Jo för varje enskild symbol 

kommer det ju att finnas en motsvarande regel, vilken styr den operation 

som bestämmer på vilken sak, händelse eller förhållande symbolen är 

tillämpbar. Referensen är helt enkelt det, som den regelstyrda operatio nen 

bestämmer att termen är tillämpbar på. 

Den operationella teorin har heller inte svårt att förklara de fakta, som 

undergrävde referensteorin för mening. Att det finns ord som har mening 

men inte referens förklarar den operationella teorin så, att det vi sserligen 

finns regler som styr operationen men att det inte finns något som termen 

är tillämpbar på. Att det finns symboler som inte är synonyma men som 

ändå har samma extension förklaras med att orden har olika regler som styr 

olika operationer, men att det till sist visar sig, att symbolerna är 

tillämpbara på samma saker.82  

Men den operationella teorin ger också upphov till en rad svårigheter. En 

hänger samman med dess tendens att döma ut vissa mycket abstrakta eller 

känsloladdade uttryck som meningslösa t.ex. ”kapitalism”, ”socialism”, 

”god” och ”rättrådig”. Men även om det kan vara nog så besvärligt att 

definiera eller hitta empiriska indikatorer på dessa begrepp, så kan de ändå 

inte betraktas som tomma på mening. Folk tycks ju någorlunda begripa 

dem, när de används i olika talsituationer. Den operationella teorin 

förefaller sätta en striktare gräns för meningsfullhet än det vanliga språket 

gör. Den tycks således inte alldeles korrekt återge det sunda förnuftets 

uppfattning om mening.83 

Ett för teorin än kinkigare problem är. att ett begrepp tycks kunna 

operationellt mätas på mer än ett sätt. Antag att ett lag statsvetare och 

sociologer skall studera politisk participation i olika stater. Deltagande i 

politiken definieras därvid som av privata medborgare utförda aktiviteter, 

vilka mer eller mindre direkt syftar till att påverka urvalet av personer i 

landets styrelse eller de beslut som dessa individer fattar. Forskargruppen 

finner nu, att en hel rad verksamheter kan sägas vara politisk participation 

och att en stor mängd mätningsoperationer kan utföras för att fastställa 

begreppets mening. En del medlemmar hävdar, att man bör studera röst -

deltagandet, andra att man skall koncentrera sig på arbetet i valkampanjer, 

andra återigen att det kollektiva politiska arbetet under perioderna mellan 

valen är det centrala och en fjärde grupp att de direkta personliga kontak-

terna med styresmännen bäst mäter graden av deltagande i politiken.  
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Otvivelaktigt mäter alla dessa faktorer någon sida av begreppet politisk 

participation. Men begreppets mening tycks inte kunna likställas med någon 

av de nämnda operationerna. Meningen tycks existera någonstans ovanför 

dem allesamman. 
84

  

I själva verket har operationalisterna en alltför schematisk syn på de 

teoretiska begreppens plats i t.ex. en vetenskaplig teori. Att termer som 

”politiskt deltagande” bör användas så att de får observerbara konsekvenser, 

är ett synnerligen rimligt krav, helt i linje med den moderna 

politikforskningens faktaorientering. Men man går för långt när man tror, att 

deras mening skulle vara helt uttömd i och med att man formulerat en regel 

enligt vilken de kan tillämpas på ett konkret fall. Termer har inte bara 

empirisk mening utan också teoretisk betydelse.
85

 

Operationalismen har tagits upp i detta sammanhang bl.a. därför att den 

har spelat en betydelsefull roll inom flera samhällsvetenskaper, framför 

allt sociologin och psykologin. Anhängare av den behavioristiska skolan 

hävdade, att forskningen borde inrikta sig på det yttre iakttagbara 

beteendet hos människor och inte på själsliga processer och andra mentala 

entiteter. Denna skolbildning är idag på tillbakagång, men företrädarnas 

terminologi dröjer kvar. Man hävdar, att det gäller att ”operationalisera” 

sina begrepp. Det är möjligt, att det bakom ett sådant uttryckssätt i vissa 

fall döljer sig en kvardröjande operationalistisk meningsteori. Nuförtiden 

torde emellertid detta sällan vara fallet. Att operationalisera innebär ju att 

man anger indikatorer varmed en hypotes kan testas mot verkligheten. 

Operationalisering ses som ett led i förarbetet till den empiriska 

testningen eller hållbarhetsprövningen. Få moderna samhällsvetare torde 

vilja hävda att den skulle tömma ut hela betydelsen hos de begrepp som 

ingår i hypotesen.
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3.6.1.3. Mening och regler för språkets bruk 

Under de senaste decennierna har en ny teori lanserats, som är så flexibel, att 

den tycks vara i stånd att undgå den allvarliga kritik, som drabbar alla andra 

meningsläror. Det är doktrinen om regler för språkets användning,
87

 

inspirerad framför allt av den senare Wittgensteins arbeten. 1 korthet innebär 

den, att det finns regler som styr bruket av språket, och att dessa regler är 

symbolernas mening. 

Språket kan användas på förbluffande många sätt. En person kan tala för 

att förmedla information, bedra sina åhörare, visa vänlighet, lindra sociala 

spänningar, lätta sina känslor, visa ilska, ge order, utföra handlingar. Och det 

är inte bara så att en språklig utsaga i helt olika kontexter kan betyda olika 

saker; den kan också i en och samma talsituation betyda flera olika saker 

samtidigt. 

Desto märkligare är det därför, att den västerländska vetenskapen så  
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länge tenderat att omfatta en monolitisk syn på språket. Dess enda eller 

centrala syfte var, trodde man, att förmedla information. Språkets grund-

läggande uppgift antogs med andra ord vara att uttala satser med kognitivt 

innehåll som kunde vara sanna eller falska. 

Sedan mitten av 1900-talet har man emellertid mer och mer kommit att 

inse, vilken central roll olika icke-kognitiva aspekter hos språket spelar, 

inte minst i politiken. Moderna språkforskare tenderar att instämma i 

Wittgensteins ord, uttalade i det år 1953 publicerade arbetet Philosophical 

Investigations: 

But how many kinds of sentence are there? Say assertion, question, and com-

mand? – There are countless kinds: countless different kinds of use of what we 

tall 'symbols', 'words', 'sentences'. And this multiplicity is not something fixed, 

given once for all; but new types of language, new languagegames, as we may 

say, come into existence, and others become obsolete and get forgotten.88 

Som exempel på sådana typer av språklig användning eller språkspel nämner 

han följande: 

  Giving orders, and obeying them – 

Describing the appearance of an object, or giving its measurements – 

Constructing an object from a description (a drawing) – 

Reporting an event – 

Speculating about an event – 

Forming and testing a hypothesis – 

Presenting the results of an experiment in tables and diagrams –  
Making up a story; and reading it – 

Play-acting –  
Singing catches – 

Guessing riddles –  
Making a joke; telling it – 

Solving a problem in practical arithmetic – 

Translating from one language into another – 

Asking, thanking, cursing, greeting, praying –” 

Och Wittgenstein gör den intressanta iakttagelsen: ”It is interesting to 

compare the multiplicity of the tools in language and of the ways they are 

used, the multiplicity of kinds of word and sentence, with what logicians 

have said about the structure of language.” Det som Wittgenstein här har i 

tankarna är naturligtvis uppfattningen, att språket väsentligen består av 

tankeuttryck som har sanningsvärde, dvs. påståendesatser. Det otillräckliga i 

detta synsätt understryks skarpt av Wittgensteins val av exempe1.
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Wittgensteins resonemang innehåller den viktiga poängen, att det är 

språkets användning eller rättare sagt reglerna för hur språket skall använ-  
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das, brukas eller tillämpas som bestämmer ordens och satsernas mening. 
-
For 

a large class of cases – though not for all – in which we employ the word 

'meaning' it can be defined thus: the meaning of a word is its use in the 

language”, konstaterar han på ett ställe.
90

 För att understryka det faktum, att 

talande av ett språk är en del av en aktivitet eller en livsform, använder han 

sig av det målande uttrycket ”språkspel”. Han jämför språket med ett 

schackparti: ”The question 'What is a word really?' is analogous to 'What is a 

piece in chess?'” och han tillägger: ”Let us say that the meaning of a piece is 

its role in the game”.
91

  

På sätt och vis kan bruksregelteorin för mening uppfattas som en vidare-

utveckling av den operationella. Den senare sätter likhetstecken mellan 

mening och regler för att operationellt fastställa ordens tillämpbarhet. Den 

förra likställer inte mening med denna enda typ av regler utan hävdar, att 

ordens betydelse sammanfaller med alla tänkbara typer av regler som styr 

deras användning. 

Teorin om regler för språkets användning kan sammanfattas på följande 

sätt: 

(a) en symbol har mening om och endast om det finns en mängd regler, som 

styr användningen av symbolen; 

(b) meningen med symbolen är den mängd regler, som styr dess användning; 

två symboler är synonyma, när reglerna som styr deras användning är 

identiska: 

(c) man talar om meningen med en symbol, när man anger de regler som styr 

dess användning. 

En av bruksregelteorins stora landvinningar är föreställningen, att de regler 

som styr språkets användning är oerhört många och av oerhört varierande 

slag. Än rör det sig om regler för hur orden refererar till sin extension, än hur 

de fastställer vad som är befallningar, löften eller vänskapliga känslor. Den 

flexibilitet som härigenom uppnås gör att teorin om språkets användning på 

ett helt annat sätt än de andra, mer endimensionella synsätten kan ta hänsyn 

till de många olika meningarna med mening. 

Teorin om regler för språkanvändning har inga problem med att förklara 

det starka sambandet mellan betydelse och referens. Antagligen finns det 

språkregler, som för varje symbol anger, vilken som är dess extension. 

Teorin har heller inga problem med att klara av referensteorins avgörande 

svårighet, nämligen att det finns uttryck som har mening men som saknar 

referens. Denna situation inträffar, när det finns regler som styr använd-

ningen men inget objekt som termen kan referera till. 

I sitt nuvarande skick är bruksregelteorin lovande men långt ifrån full-

ändad. Ett problem är, att det finns regler för hur ord skall användas, som 
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inte alls kan sägas ha något med ordens mening att skaffa. Vi kan här 

påminna om vissa hövlighetsregler, vilka styr användningen av ord i en 

offentlig debatt och som gör att vissa omdömen, vilka skulle vara kränkan-

de för motståndaren, inte kommer till användning. En viktig sak är därför 

att skilja mellan de regler, som hör till ordens mening, och de som inte hör 

dit.92 

Ett annat problem är att Wittgenstein talar om bruk av satser, under det 

att flera filosofer menar, att det är orden som brukas. Hur denna kontro -

vers skall lösas är fortfarande en öppen fråga.  

Ett tredje problem är vad som skall förstås med ”användning” eller ”bruk”. 

Wittgenstein var långtifrån klar på denna punkt. Här har emellertid andra 

filosofer tagit vid där Wittgenstein slutade.93  

3.6.1.4. Lokal, illokut och perlokut bruk av språket  

Mest banbrytande förefaller det uppröjningsarbete vara, som den engelske 

filosofen John L. Austin påbörjade. Austin brukar därför också räknas som 

den andre store pionjären för den nya synen på språkfunktioner. Hans 

huvudarbete How to Do Things with Words publicerades 1962. Ehuru inte 

heller hans lösning på meningsproblemet är alldeles tillfredsställande, är 

några av hans uppslag i hög grad ägnade att kasta ljus över olika problem i 

den politiska idéanalysen. 

Rätt tidigt blev Austin klar över att vissa uttalanden av samma form 

som påståendesatser kan användas för att uttrycka annat än påståenden. 

Uttryck som ”skriva promemorior”, ”sitta i sammanträde” eller ”tänka ut 

en kampanjstrategi” kan användas och används också för det mesta för 

att beskriva, rapportera eller konstatera något. De kan alla brukas i första 

person singularis presens indikativ. När någon frågar ”vad gör du?” så är 

det grammatiskt rätt att svara ”jag skriver promemorior”, ”sitter i sam-

manträde” eller ”tänker ut en kampanjstrategi”. Sådana svar kan vara 

antingen sanna eller falska. Om jag faktiskt skriver promemorior, så är 

svaret sant; om inte är det falskt. Uttalanden av denna typ betecknade 

Austin som ”konstativer”. 

Jämför nu detta med verb som ”beklaga”, ”lova” och ”garantera”. Om en 

inflytelserik politiker håller ett tal inför en grupp naturvårdsintresserade 

säger han kanske: ”om mitt parti får behålla regeringsmakten så lovar jag att 

avsätta fler områden till nationalparker”. Trots formen rör det sig här 

märkvärdigt nog inte om ett påstående, som kan vara sant eller falskt. 

Utsagan används inte för att konstatera, att politikern lovar att avsätta fler 

områden till nationalparker. Satsen brukas i stället för att lova något. Den 

används med andra ord inte för att beskriva utförandet av en handling utan 

för att utföra (eng. ”perform”) själva handlingen eller en del därav. Austin 
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kallade detta språkbruk performativt. En stor del av hans senare filosofi 

koncentrerades på denna handlingsaspekt hos språket.
94

 

Utan att göra några mer ingående studier kan vi lätt konstatera, att även 

det politiska språket kan användas performativt. Framför allt uppträder 

performativer i ceremoniella sammanhang. När en ny minister uttalar 

ämbetsedens ord ”försäkrar jag på heder och samvete att jag i utövandet 

av detta mitt ämbete städse skall iakttaga Konungens och riksdagens 

grundlagsenliga rättigheter”, så gör han därmed ingen beskrivning utan 

utför en handling. När statschefen klipper av bandet över en vägbana och 

deklarerar ”härmed förklarar jag Ölandsbron öppnad”, så rör det sig också 

om performativt bruk av språket. Av samma karaktär är krigsförklaringar 

(”härmed befinner sig Storbritannien i krig med Tyskland
-
), erkännande 

av nya regeringar (”härmed erkänner Norge Tyska Demokratiska 

Republikens regering”) och öppnandet av möten (”med dessa ord förkla-

rar jag 1975 års lagtima riksmöte öppnat”). 

Inledningar till konstitutioner innehåller ofta en passage med performa-

tivt språk. Eires författning av år 1937 inleds med de högtidliga orden: ”In 

the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority and to 

Whom, as our final end, all actions both of men and States must be 

referred, We, the people of Eire, Humbly acknowledging all our obliga-

tions to our Divine Lord, Jesus Christ, Who sustained our fathers through 

centuries of trial ..., Do hereby adopt, enact, and give to ourselves this 

Constitution”.
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Med tiden blev emellertid Austin mer och mer otillfredsställd med dis-

tinktionen mellan performativer och konstativer. Trots stora ansträng-

ningar lyckades han inte bygga upp några vattentäta skott mellan 

performativt och icke-performativt bruk av språket. Han insåg att verbet 

”utföra” inte kan kontrasteras mot verbet ”säga”, ty (utöver den triviala 

iakttagelsen att när man säger något så utför man handlingen att yttra 

orden) i konstativa uttalanden så påstår, beskriver, bekräftar eller hävdar 

man och dessa handlingar liknar varningar, löften eller proklamationer. 

Allt tal tycks således innebära, att vi utför handlingar. Det var framför allt 

på grundval av detta övervägande, som Austin kände sig tvingad att 

överge sin distinktion.
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I den senare delen av How to Do Things utgick han därför från sin nya 

iakttagelse, att alla utsagor kan betraktas som handlingar och urskilde tre 

typer av sådana språkakter. 

Att säga något innebär för det första att utföra en lokut handling. För-

utom att man frambringar vissa ljud, så uttalar man också ord vilka tillhör 

en viss vokabulär och överensstämmer med en viss grammatik samt an-

vänder dessa ord i en viss betydelse och med en viss referens. När jag på 

svenska säger ”politik är att vilja” så utsänder jag vissa ljud och uttalar 



Konflikter om vad som menas med mening och om regler för tolkning 105 

några ord, som har en viss betydelse och referens. ”Han sade ’politik är att 

vilja’” rapporterar det andra ledet i den lokuta akten, under det att ”han sade 

att politik är att vilja” återger det tredje ledet.
97

  

Genom att säga något kan jag också åstadkomma vissa effekter på mina 

egna, åhörarnas eller andra personers känslor, tankar och handlingar. Att 

påverka sådana känslor, tankar eller handlingar är också att utföra en 

handling. Austin kallar detta att utföra en perlokut handling. Handlingen 

kallas också perlokution och den sägs ha perlokut kraft. 

Men när vi säger något så utför vi också ytterligare någonting, som inte är 

så lätt att i korthet förklara. Det innebär någonting mer än att utföra en lokut 

handling, men samtidigt är det inte som i den perlokuta handlingen fråga om 

effekter av talet. Detta tredje kallade Austin att utföra en illokut handling. 

Exempel på sådana handlingar är 

att ställa och besvara en fråga; 

att avge ett omdöme; 

att uttala en dom; 

att lämna en försäkran; 

att utfärda en varning; 

att ge lite information; 

att deklarera en avsikt; 

att stämma en träff: 

att framkasta en appell; 

att kritisera; 

att ge en beskrivning; 

att gratulera; och 

att lova.
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När jag utför den lokuta handlingen att säga, att ”det är ett valmöte i 

eftermiddag”, så kanske jag också utför den illokuta handlingen att påstå, 

antyda eller utropa; genom att utföra den illokuta handlingen att antyda så 

kanske jag lyckas utföra den perlokuta handlingen att få dig att gå på 

mötet. Genom att utföra den lokuta akten att säga ”ned med monarkin” så 

utför jag den illokuta handlingen att egga till statskupp och lyckas 

måhända med den perlokuta handlingen att få till stånd en protest eller en 

statskupp.
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Vad det lilla extra är som skiljer en illokut språklig handling från en lokut 

är inte lätt att ange. Vanligen tycks man emellertid anse, att det specifika för 

den illokuta språkakten är, att den är underkastad vissa regler, vilka förbjuder 

yttrandet av satsen såvida inte vissa villkor är uppfyllda. Yttrandet av satsen 

”ned med monarkin” är en illokut handling – en uppmaning – när jag tar 

ansvar för det förhållandet, att jag anser att monarkin skall 
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störtas. Yttrandet av satsen ”det är ett valmöte i eftermiddag” är en illokut hand-

ling, när jag tar ansvar för det förhållandet, att det är ett valmöte i eftermiddag.100 

Därmed har jag beskrivit de tre dimensioner vari Austin indelar bruket 

av språket. Vi kan konstatera, att han kom ett gott stycke bortom Witt -

gensteins mer allmänna tal om språkbruk. Men vilken relevans har hans 

tredelning för bruksregelteorin för mening? 

Att den lokuta handlingen inte är väsentlig förefaller uppenbart. Den 

består ju enbart av att man yttrar satsen. Men mening har ju att göra med 

satsens innehåll eller det som satsen uttrycker, inte med själva ord- eller 

ljudsammanställningen. Därför kan vi omöjligen likställa mening med lokut 

handling eller regler för lokut handling.101 

Men inte heller den perlokuta handlingen förefaller vara särskilt väsentlig i 

detta sammanhang. Ett och samma yttrande kan ju få en rad upptänkliga 

konsekvenser, fastän meningen hela tiden är densamma. Mening kan därför inte 

likställas med perlokut kraft. 

Återstår då den illokuta kraften. Det är det faktum, att ”kan du ställa upp 

som medlem i stadsdelsföreningens styrelse?” vanligtvis används för att be 

någon låta sig inväljas i ledningen för en politisk lokalavdelning, som ger 

satsen dess speciella mening och som gör den ungefär liktydig med ”var 

snäll och ställ upp som medlem i stadsdelsföreningens styrelse!” Det är det 

faktum, att ”proletärer i alla länder, förenen eder!” och ”Proletarier in allen 

Ländern, vereinigt euch!” båda används för att uppmana arbetarna att 

organisera sig till gemensam kamp, som gör den ena till en översättning av 

den andra. Som ett första steg kan vi därför säga, att en sats har en viss 

betydelse, om den används för att utföra en viss illokut handling.102 

Men betydelsen kan inte likställas med den illokuta handlingen. Vi kan 

nämligen inte säga, att meningen med en sats är den illokuta handlingen att 

ge en beskrivning, vilken sedan empiriskt kan prövas, ty det förefaller 

orimligt att säga att handlingar i princip skulle kunna ha sanningsvärde. 

Däremot kan vi hävda, att meningen med en sats är påståendet det och det, 

vilket i princip kan testas för sanning eller falskhet. Det är det som vissa 

satser uttrycker som kan vara sant eller falskt. Handlingar kan inte vara 

sanna i samma bemärkelse. Men om mening inte kan sägas vara identisk 

med den illokuta handlingen, vad kan man då säga om förhållandet mellan 

mening och illokut språkhandling? Kanske skulle man kunna hävda, att 

meningen hör ihop med de regler, som styr bruket av språket i bemärkelsen 

av att man utför illokuta språkhandlingar. Med denna provisoriska 

formulering tvingas vi lämna det besvärliga problemet vad som skall förstås 

med ”mening”. I stället skall vi ta upp en idéanalytisk regelkonflikt som 

härrör ur det faktum, att analytikern företräder en annan meningsteori än 

den som finns företrädd i det material som analyseras.  
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3.6.2. Den essentialistiska meningsteorin 

I Poppers arbete om det öppna samhället och dess fiender spelar som bekant 

kritiken av Platons, Aristoteles’, Hegels och Marx’ definitionsläror en 

betydande roll. Än mer dominerande är denna synpunkt i T. D. Weldons 

arbete The Vocabulary of Politics. Denna berömda bok har ansetts innehålla 

dödsrunor över den marxistiska, den hegeliansk-idealistiska och den liberal-

demokratiska politiska filosofin, ja, över en konstruktiv politisk filosofi 

överhuvudtaget. Sitt rykte har den fått genom att dess författare gått till 

storms mot själva fotfästet för de klassiska politiska filosofierna: deras sätt 

att fastställa ordens betydelse. 

Klassikerna begår enligt Weldon ett allvarligt misstag när de tror, att ord 

och särskilt då sådana politiska termer som ”stat”, ”medborgare”, ”lag”, 

”frihet
—

 och ”rättighet” har en väsentlig, egentlig eller essentiell mening. 

Ett ord som ”stat” är enligt detta betraktelsesätt egentligen ett namn på ett 

ting. Ordet har mening på samma sätt som ett barn har föräldrar. Antag, 

säger Weldon, att en liten pojke blir hittad övergiven i en telefonkiosk. 

Ingen vet vem hans föräldrar är. Men alla inser, att gossens far och mor 

måste finnas någonstans. Därför börjar man söka efter dem. Letandet kan 

lyckas. Men om inga ledtrådar finns eller om spår finns som inte leder 

någonstans, då blir resultatet av efterspaningarna negativt. Icke desto 

mindre vet vi alla, hur en dylik undersökning i princip bör gå till. På 

analogt sätt förhåller det sig med sökandet efter ordens mening, menar 

klassikerna.
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Den politiska filosofins uppgift skulle enligt detta synsätt vara att fast -

ställa ordens egentliga mening. Detta uppnås, när man når insikt om de 

oföränderliga essenser, väsen eller idéer, som de politiska orden är ofull-

komliga återspeglingar av. Den essentialistiska meningsteorin är således 

sammankopplad med en ontologisk uppfattning om att det finns verkliga 

essenser. Att ta reda på ordens betydelse är att nå kunskap om dessa 

essenser. Men denna väsensteori är samtidigt kopplad till en normativ 

teori om att dessa essenser samtidigt utgör absoluta måttstockar med vars 

hjälp riktigheten av existerande politiska institutioner och statsskick kan 

bedömas. När vi vet vad ”stat” betyder, då har vi kunskap om statens 

väsen och då kan vi också avgöra vilken stat som är den bästa: den 

kommunistiska, den fascistiska eller den demokratiska. När vi kommit på 

vad ”rättvisa” betyder, då vet vi också vad rättvisa egentligen är och 

därmed kan vi avgöra vilken stat, som är mest rättvis.
104

 

Hur skall man då bära sig åt för att få kunskap om ordens mening och 

därmed om tingens innersta väsen och idealen? Jo, enbart genom analys av 

ord. Blott genom att bearbeta materialet med sitt tänkande kan människan 

nå kunskap om ordens sanna mening och om den sanna naturen hos de ting 
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och de relationer mellan ting som orden återspeglar. Den essentialistiska 

meningsteorin är med andra ord också kombinerad med en verifikationsteori, 

som inte är empiristisk utan snarast intuitionistisk. För att ernå kunskap om 

fakta behövs inga observationer av verkligheten och empiristiska belägg; 

endast med hjälp av förnuft eller intuition kan filosofen nå insikt om tingens 

innersta väsen.
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Men låt oss inte uppehålla oss vid ontologin, den normativa teorin eller 

verifikationsteorin utan återvända till synen på ordens mening och den 

därur flytande uppfattningen om tolkning. Vilken är skillnaden mellan den 

essentialistiska uppfattningen och det synsätt som företräds av till exempel 

Weldon och Popper och som den moderna vetenskapen gjort till sitt? Jo, 

enligt det moderna synsättet blandar den essentialistiska teorin ihop två 

frågor, som måste hållas isär: den semantiska frågan om mening och den 

empiriska frågan om sanning. Man skulle också kunna säga, att de frågor, 

som den essentialistiska meningsteorin ställer, hänger samman med den 

term som står till vänster i definitionsuttrycket ”människa= def. tänkande 

djur”. Essentialisten läser frasen från vänster till höger. Han tror sig 

därmed besvara såväl frågan om termens betydelse som frågan om vad som 

är dess underliggande väsen. Enligt Weldons och Poppers mening bör man 

emellertid läsa ett definitionsuttryck från höger till vänster. Man frågar sig 

vad man skall kalla ett tänkande djur och svaret blir människa. 

Definitionens uppgift blir i detta fall inte att förmedla kunskap om essenser 

utan att göra ett långt språkligt uttryck kortare och därmed lättare att 

handskas med. Definitionen beskriver ingenting utan den stipulerar ett 

språkbruk. Den kan därför överhuvudtaget inte vara sann eller falsk.
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Men den essentialistiska synen på definitioner skiljer sig inte bara ifrån 

den moderna vetenskapens; den är dessutom i sig själv ohållbar från 

vetenskapliga utgångspunkter. En synpunkt skall här anläggas. Platon och 

Aristoteles ansåg, att människan äger en förmåga, intellektuell intuition 

kallad, med vars hjälp hon kan skåda essenserna och komma på vilken 

definition som är den sanna. Vi kan gott erkänna, att vissa av våra intellek-

tuella erfarenheter ibland kan beskrivas som resultat av intellektuell intui-

tion. Envar som förstår en idé eller en metod i den meningen, att han har en 

känsla för vad den innebär, kan sägas förstå saken intuitivt. Men hur starkt 

psykologiskt upplevda dessa erfarenheter än må vara, så kan de aldrig tjäna 

syftet att fastställa sanningen hos en vetenskaplig hypotes eller teori. Sådana 

intuitioner kan nämligen inte tjäna som skäl i en vetenskaplig diskussion, 

eftersom någon annan ju kan ha en lika stark känsla av att samma teori är 

falsk. Intuition spelar otvivelaktigt en stor roll i vetenskapen, ty den kan 

inspirera forskaren till viktiga upptäckter. Men den kan också leda honom 

på villovägar. Och vetenskapen frågar i första hand inte efter hur man 

kommit på sina idéer utan efter vilka idéerna är och hur de 
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skall testas. För att anknyta till huvudtemat för denna bok, som 

kommer tillbaka på många olika nivåer och i många olika 

sammanhang, så är frågan om en övertygelses ursprung irrelevant 

för frågan om övertygelsens vetenskapliga giltighet. Frågorna om 

ursprung och giltighet måste logiskt hållas isär. Den klassiska 

essentialistiska teorin om ordens mening bygger på en fatal 

sammanblandning av ursprung och giltighet.
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Det finns all anledning att instämma i Poppers ord, att varje 

kunskapsgren, som bekänt sig till denna meningsteori, blivit kvar i 

ett tillstånd av frasmakeri och ödslig skolastik. Vetenskaper har 

gjort framsteg endast i den mån de lyckats befria sig från den 

essentialistiska metodens tvångströja.
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4. Relevansprövning 

När man ordnat argumenten för och mot en ståndpunkt i exempelvis ett 

pro et contraschema, klassificerat dem efter någon sakligt intressant prin -

cip och tolkat deras innehåll kan man övergå till att pröva hur starkt de 

talar för eller mot ståndpunkten i fråga. Denna granskning av skälens 

potentiella beviskraft kan kallas relevansprövning.
1
 

4.1. Det genetiska felslutet 

En fundamental relevansregel kan formuleras med hjälp av den grundläg-

gande distinktionen mellan innehållslig och funktionell idéanalys, som 

presenterades i kapitel ett. Den kan avfattas som en förbudsregel av 

följande utseende: en innehållslig fråga kan inte besvaras med hjälp av en 

funktionell argumentering; skäl som är funktionella i förhållande till tesen 

är irrelevanta och hör inte till ämnet. Vi kan kalla denna norm för den 

grundläggande relevansregeln. 

Att framförande av argument som är funktionella i förhållande till den tes 

som diskuteras inte bör vara ett tillåtet inslag i den innehållsliga 

idéanalysen framgår bland annat av att orsakerna till hur politiska medde-

landen har uppkommit eller hur de återverkat på omgivningen kan studeras 

oberoende av om innehållet i dessa budskap är klart, systematiskt, 

konsistent eller sant. Oklara och osystematiska övertygelser måste ju ha 

uppstått på något sätt och inkonsistenta och falska budskap kan ha utövat 

ett starkt inflytande. Man kan förklara uppkomsten av Quislings ideologi 

genom att hänvisa till olika faktorer i mannens psykiska utrustning; men 

därmed har man inte lämnat några svar på spörsmålen om ideologins klar-

het, konsistens eller sanningsvärde. 

Utifrån den grundläggande relevansregeln kan man kritisera politiska 

aktörer för att framföra irrelevanta argument. De tillgriper så att säga 

ojusta metoder i det rationella samtalet. Ett klassiskt svenskt exempel på 

detta kan hämtas från ett meningsutbyte mellan Bengt Lidforss och Harald 

Hjärne. I en artikel i januari 1905 bröt Hjärne en lans för det ryska 

tsardömet, som han fann vara ett bålverk mot det rena och nakna 

självsvåldet. Han uttalade också sina farhågor över vad som kunde komma 

att 

8 Vedung 
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inträffa, när de krigslystna partierna inte längre tyglades av en tsar. Mot detta 

genmälde Lidforss: 

Utan att vilja spela psykolog i djupare mening, ty det finns här ingen 

anledning till, torde man dock våga det antagandet, att denna nedsättning 

av hr Hjärnes omdömesförmåga står i samband med någon chock, som han 

lidit under de sista åren, och förmodligen tar man ej fel, om man söker 

denna chock i det pompösa fiasko, den celebre professorn gjort som 

riksdagsman. Hr Hjärne har varit nog naiv att tro sig kunna imponera på 

riksdagsbönder med samma subtila apparat, varmed man kniper student -

applåder, med antiteser, paradoxer och munvädersheroism, och han har 

stupat på denna sin naivitet. Det oaktat skulle han kanske kunnat hålla sig 

uppe, om den drivande kraften i hans politiska verksamhet varit nitälskan 

för en sak, om hans hjärta klappat för verkliga ideal; men man behöver ej 

vara synnerligen skarpsynt för att se den karriärsjuka, det begär att först 

och sist göra sig själv gällande, som likt en röd tråd går igenom hr 

Hjärnes offentliga uppträdande. Han äger biskop Billings hela 

härsklystnad, men saknar hans anpassningsförmåga, och därför har det 

gått som det har gått.2  

Detta magnifika nidporträtt har som vi ser inte ett dyft med ämnet för 

Harald Hjärnes ryska artiklar att skaffa. Det måste betecknas som ett 

ovanligt klart exempel på en höggradigt irrelevant argumentering.  

När en argumentering avfärdas med hänvisning till sådana skäl , som 

Lidforss framförde, begås ett logiskt felslut. Det finns en stor familj av 

sådana felslut, vilka varit kända mycket länge och som också finns 

pliktskyldigt beskrivna i litteraturen. En del av dem är så vanliga att de 

till och med begåvats med egna latinska namn. Lidforss felslut kallas 

som bekant argumentum ad hominem, eftersom det innebär ett angrepp 

på personen men inte det som han har sagt. Det kan också ses som ett 

specialfall av det genetiska misstaget, som går ut på att man söker 

styrka giltigheten av det utsagda genom att hänvisa till hur utsagan har 

uppkommit.
3
 

4.2. Andra klassiska felslut 

Det faktum att en utsaga ger belägg för en tes eller är ett skäl för en tes 

är inte identiskt med det faktum att en utsaga är ett skäl för att acceptera 

tesen i fråga eller det faktum att utsagan är ett skäl för att uttrycka tesen 

i fråga. Många av de klassiska felsluten bygger just på att dessa saker 

inte hålls isär. Som exempel på sådana felslut kan argumentum ad 

verecundiam och argumentum ad ignorantiam nämnas. Det förra 

innebär att man vädjar 
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till en auktoritet, dvs. till de känslor av respekt som folk hyser för berömda 

personligheter, för att vinna stöd för en slutsats. Det senare går ut på att man 

från det faktum att man inte vet om en sak är sann drar slutsatsen att den är 

falsk eller vice versa. Här skall ett exempel ges på ett felslut som kallas tu 

quoque. Det latinska uttrycket betyder ”även du” och felslutet består i att man 

besvarar en anklagelse inte genom att diskutera om den är befogad utan 

genom att framföra en motanklagelse. I samband med att de tre svenska 

borgerliga partierna presenterat sin gemensamma regeringsdeklaration i 

oktober 1976 uppstod en diskussion om huruvida Thorbjörn Fälldin gjort 

sig skyldig till ett löftesbrott eller ej. På en presskonferens framhöll den nye 

oppositionsledaren Olof Palme att Fälldin under valrörelsen utlovat att han 

under inga förhållanden skulle gå med på att sitta i en regering, som gick 

med på att ladda det andra aggregatet i Barsebäcks kärnkraftverk. Det var 

en kompromisslös inställning, som hade något befriande och osvenskt över 

sig. Trots detta godtog Fälldin i regeringsdeklarationen en formulering som 

innebar att Barsebäck fick laddas. Detta var, menade Palme, inte bara ett 

löftesbrott utan ett regelrätt svek mot väljarna.
4
 Mot detta genmälde 

Svenska Dagbladet, att det hör till vanligheterna efter ett val att segrarna 

anklagas för svikna vallöften. Olof Palme skulle förmodligen ha uttalat sig 

litet mera försiktigt, om han dessförinnan blickat 44 år tillbaka i svensk 

politisk historia. År 1932 gick nämligen socialdemokraterna till val på en 

klart frihandelsbetonad jordbrukspolitik. Vid krisuppgörelsen med bonde-

förbundet 1933 frångick Per Albin Hansson nästan hela den 

jordbrukspolitik, som han året innan drivit valrörelse på. Jordbrukarna fick 

alltså sin spannmålsreglering, mjölkreglering med höjt smörpris och 

margarinaccis. De två historiska maktskiftena 1932-33 och 1976 har alltså 

skett till ackompanjemang av anklagelser för att löftena från valstriden inte 

infriats. Och Svenska Dagbladet tillade: ”Politik sägs ju vara det möjligas 

konst. Varför skulle det vara socialdemokraterna förbehållet att utnyttja de 

möjligheter som finns i en besvärlig politisk situation?”
5
 Detta bemötande 

av en anklagelse med en motanklagelse uppvisar klara likheter med ett 

argumentum tu quoque. 

4.3. Konflikter om relevansreglerna 

När det talas om relevansprövning tänker man väl i första hand på det som 

nyss beskrivits: att man utifrån ett eller flera kriterier på vad som är relevant 

och irrelevant gör en gruppering av de olika skäl som förs fram för en tes 

samt deklarerar att den irrelevanta gruppen bör föras åt sidan. Men antag att 

något av kriterierna på vad som skall anses vara relevant och irrelevant inte 

godtas av en debattör! Han kanske hävdar att skiljelinjen 
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mellan innehållsligt och funktionellt är betydelselös och att det är helt 

nödvändigt att utföra en analys av en ideologis uppkomst eller återverkningar 

för att kunna ta ställning till dess innehåll. Invändningar om att han därmed 

gör sig skyldig till irrelevant argumentering kommer i princip inte att 

erkännas som giltiga, eftersom själva den regel utifrån vilken 

relevansprövningen sker förkastas. För att kunna bemöta denna typ av 

argumentering tvingas vi upp på en högre nivå. Vi måste försvara vår 

relevansregel eller rikta kritik mot debattörens skäl mot att man bör 

upprätthålla och tillämpa distinktionen mellan innehållsligt och funktionellt. 

Vi står här på nytt inför en regeltvist i den innehållsliga idéanalysen. 

Som exempel på företrädare för en alternativ syn på kriterier för rele-

vansprövning skulle man kunna välja någon företrädare för den skola inom 

marxismen, som brukar förknippas med Georg Lukács’ namn. Man skulle 

också kunna välja ut någon representant för den s.k. frankfurtmarxismen, 

t.ex. en anhängare av den s.k. apelska kunskapsmodellen. Denna tanke-

byggnad, som har haft förespråkare även i Skandinavien, har jag försökt 

rasera i ett annat sammanhang.
6
 Man skulle också kunna välja ett arbete som 

Thomas Kuhns om vetenskapliga revolutioner. I detta sammanhang väljer 

jag emellertid att behandla en klassisk lärobyggnad, Karl Mannheims 

kunskapssociologi. Därigenom får jag också tillfälle att på en viktig punkt 

nyansera kritiken mot Mannheim, varigenom de verkliga misstag som han 

gör kommer att framstå i desto klarare dager. 

4.3.1. Mannheims lära om kunskapens ursprung och giltighet 

I sitt huvudarbete om ideologi och utopi hävdar Mannheim, att vad som vid 

en given tidpunkt i ett givet samhälle anses vara i logisk och empirisk 

mening sant är bestämt av ekonomiska, sociala eller andra utomlogiska 

förhållanden. Det finns inga i och för sig giltiga satser och teorier utan de är 

giltiga enbart i förhållande till vissa värderingar och perspektiv. Det som var 

sant för en proletär år 1850 behövde inte vara det för en kapitalist vid samma 

tidpunkt och behöver inte vara det för en arbetare idag. Det rör sig här ej 

blott om den relativt självklara insikten, att uppkomsten av en viss given 

kunskap orsakas av exempelvis forskarens sociala perspektiv. Det sägs 

dessutom att det sociala perspektivet avgör huruvida kunskapen är sann eller 

falsk, konsistent eller inkonsistent, måhända också klar eller oklar. Det 

föreligger ett tvingande logiskt samband mellan en idéstrukturs ursprung och 

uppkomst å ena sidan och dess giltighet å den andra. För att göra 

motståndarens argumentering ogiltig behöver man bara ”avslöja” dess 

sociologiska, psykologiska eller genetiska rötter. Man kan också säga att 

Mannheims position gör ett systematiskt argumenterande ad hominem till ett 

anständigt redskap för att påvisa ogiltigheten i vad motståndaren anser. 

Denna form av relativism kan – för att undvika sammanblandning 
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med metaetisk värderelativism och vetenskaplig värderelativism – vilka 

kommer att behandlas i kapitel sju nedan – benämnas den kunskapsrelati-

vistiska tesen.
7
 

4.3.2. Leder den kunskapsrelativistiska tesen till en logisk paradox? 

Mannheims lära har utsatts för mycket skarp kritik av en lång rad betydande 

samhällsforskare och filosofer. Kritiken har gått fram längs två huvudlinjer. 

Den måhända vanligaste invändningen går ut på att läran, tillämpad på 

sig själv, innehåller en så graverande logisk motsägelse, att den redan av 

den anledningen måste förkastas. Om det nu verkligen förhåller sig på det 

viset, att sann kunskap existerar enbart i relation till olika värderingar och 

perspektiv, måste detta få konsekvenser för den kunskapsrelativistiska 

tesen själv. Om den vore sann i alla miljöer oberoende av tid och rum, 

skulle den själv vara ett magnifikt exempel på sann kunskap, som var 

oberoende av alla sociala perspektiv. Därmed hade den motsagt sig själv. 

Om läran att alla doktriner är relativa däremot framställdes som om den 

själv också vore relativ i förhållande till vissa sociala perspektiv och 

värderingar, då måste den som är kritisk naturligtvis spörja: vilka är dessa 

sociala perspektiv och värderingar? Om den frågan kunde besvaras, skulle 

alla de forskare som har andra värderingar och perspektiv bara kunna 

bortse från tesen. Den skulle inte gälla för dem. Dessutom måste man ju 

om denna modifiering av den ursprungliga relativistiska tesen – den modi-

fiering som alltså innebär att tesen gäller blott för dem som har vissa 

sociala värderingar eller perspektiv – fråga sig om den är sann. Skulle den 

preciserade tesen uttrycka en allmängiltig sanning, innebär ju detta att även 

den är självmotsägande. Om däremot också den förklarades vara relativ i 

förhållande till vissa sociala perspektiv och värderingar, måste man ånyo 

ställa frågan vilka dessa är. Så kan resonemanget föras i oändlighet utan att 

den logiska komplikationen försvinner.
8
 

Det finns emellertid skäl att anta, att denna invändning inte alls är så 

vägande, som de anförda författarna tycks benägna att tro. Detta kan visas 

genom en argumentering, som använder sig av följande figur: 

Varje påstående inom 

denna fyrhörning är falskt 

Antag nu att påståendet inom rektangeln är sant. Det skulle alltså vara 

sant att varje påstående inom fyrhörningen är falskt. Men eftersom det 

bara finns ett påstående inom fyrkanten och det säger sig vara falskt, så  
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måste det ju vara falskt. Låt oss då i stället anta att påståendet är falskt. 

Påståendet att varje påstående inom fyrhörningen är falskt skulle alltså 

enligt detta antagande vara falskt. Men då måste ju påståendet vara sant 

samtidigt som det själv säger att det är falskt. Vi tycks här stå inför en 

genuin paradox. Detta fall tycks också vara helt analogt med vår tolkning 

av Mannheims argumentering, att sann kunskap existerar enbart i relation 

till olika värderingar och perspektiv. Och även Mannheims tes är ju, som 

vi nyss har visat, paradoxal eller självmotsägande.  

Nu framkastade ju redan Bertrand Russell en lösning på denna paradox, 

en lösning som brukar kallas den russellska typteorin. Tankegången är i 

själva verket mycket enkel. Russell säger, att en klass inte kan vara en 

medlem av sig själv. Detta innebär att om man gör ett uttalande om alla 

påståenden inom en viss klass, så kan inte det påstående som görs om de 

andra anses tillhöra samma klass. Det är just denna princip, som kränktes i  

det ovan angivna fallet och i kritiken mot Mannheim. 

Man skulle också kunna säga att paradoxen uppstår genom mångtydig-

heten hos termen ”påstående” i fyrkanten. Denna term åsyftar växelvis sig 

själv och andra faktiska påståenden. Paradoxen uppstår genom att man 

förväxlar termen ”påstående” med det som den syftar på, i detta fall bland 

annat uttrycket självt. För att eliminera mångtydigheten behöver man bara 

införa distinktionen mellan objektspråk och metaspråk. Om påståenden 

som innehåller termerna ”sann” eller ”falsk” kallas metaspråk och påstå-

enden som inte innehåller dessa termer kallas objektspråk, uppstår ingen 

paradox. Ty rektangeln måste nu antas innehålla orden ”varje påstående 

på objektspråksnivån inom denna kvadrat är falskt”, vilka i sin tur utgör 

ett påstående på metaspråksnivån. Men eftersom inget påstående på 

objektspråksnivån faktiskt finns inom rektangeln så måste påståendet på 

metaspråksnivån vara falskt. Någon motsägelse uppkommer inte och pa-

radoxen kan upplösas.9 

4.3.3. Kunskapsrelativismen och det genetiska felslutet 

Men om nu denna ”paradoxala” kritik av den kunskapsrelativistiska tesen 

knappast kan sägas hålla måttet, så är den andra invändningen desto mera 

hållbar. Den gör gällande, att Mannheim gör sig skyldig till vad man 

inom filosofin brukar benämna det genetiska felslutet. Han blandar ihop 

frågan om kunskapens ursprung eller genes i vidaste bemärkelse med 

frågan om kunskapens giltighet.  

När forskaren formulerar problem, hypoteser och teorier, när han till -

lämpar olika metoder och bygger sin framställning på ett visst material i 

stället för ett annat, tvingas han ständigt träffa val, som i sin tur måste 

sägas vara styrda av värderingar. Att dessa värderingar kan vara såväl 

inom- som utomvetenskapliga är i detta sammanhang av mindre intresse. 
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Det väsentliga är att samhällsvetenskapen i denna mening inte kan vara 

”värdefri”. Tvärtom måste den vara ”värdestyrd” eller, för att använda Max 

Webers term, ”wertbezogen”. De flesta bedömare anser väl också, att 

forskaren bör sträva efter att göra sig medveten om vilka värderingar som i 

denna mening styr hans forskning, ty härigenom kan värderingar 

ifrågasättas, som inte bör tillåtas öva inflytande på forskningsprocessen. 

Utsikterna att åstadkomma medvetenhet är emellertid inte alltför ljusa. 

Redan att skaffa sig en grov men någorlunda fullständig uppfattning om 

själva värderingarna torde vara praktiskt taget omöjligt, för att nu inte tala 

om de ännu mer svårbemästrade problem som uppstår, om man dessutom 

på ett detaljerat sätt skall klargöra hur dessa värderingar påverkar forsk-

ningen. Mot denna bakgrund är det inte alldeles självklart, att varje ökning 

av medvetenhetsgraden verkligen är värd det stora besväret. Om den 

enskilde forskaren trots allt skulle lyckas komma ett stycke på väg mot en 

fullständig medvetenhet, så är det ändå inte alldeles självklart att 

medvetenheten skall redovisas. Tvärtom bör nog detta ske endast i sådana 

fall, då man kan förmoda, att öppenhet kan vara av intresse för den publik 

man vänder sig till.10 

Man måste emellertid göra helt klart för sig, att hur mycket forskaren än 

rannsakar sitt inre och ”socio-analyserar” sig själv i syfte att få fram dolda 

värderingar i forskningsprocessen, så har han därmed icke alls besvarat 

frågan om giltigheten hos de resultat, vari processen mynnar ut. Att 

forskningsprocessen uppenbarligen är styrd av värderingar betyder således 

inte – som Mannheim i vissa stunder tycks vilja mena – att de resultat som 

läggs fram skulle vara giltiga eller ogiltiga blott i förhållande till ett visst 

perspektiv. Frågan om värdeomdömens och verklighetspåståendens giltighet 

– dvs. logiska konsistens och sanningsvärde – avgörs på grunder. som är 

annorlunda än dem, varifrån en prövning av deras ursprung eller 

konsekvenser utgår. Att fastställa relationer mellan exempelvis politiska 

idéer och deras omgivning är en lika legitim vetenskaplig verksamhet som att 

pröva deras giltighet, men den senare uppgiften kan utföras logiskt 

oberoende av den förra. Det var när Mannheim vägrade acceptera detta, som 

han begick det genetiska misstaget.11 

Genom att uttryckligen avvisa den kunskapsrelativistiska tesen har jag så 

tydligt som möjligt velat markera, att innehållslig och funktionell poli tisk 

idéanalys är två statsvetenskapliga företag vilka ställer frågor, vilkas 

besvarande måste ske på grunder, som är logiskt oberoende av varandra. 

Däremot har jag icke velat hävda, att det genetiska, sociala eller psykolo -

giska sammanhanget skulle vara utan varje praktisk betydelse vid ett 

innehållsligt studium av idéer. För att överhuvudtaget kunna begripa vissa 

sorters politiska föreställningar torde det i många fall vara alldeles nöd-

vändigt att studera deras omgivning. Detta var naturligtvis också Mann-  
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heim medveten om. Redan i början av boken om ideologi och utopi hävdar 

han, att ”the principal thesis of the sociology of knowledge is that there are 

modes of thought which cannot be adequately understood as long as their 

social origins are obscured”.
12

 Från en synpunkt är detta uttalande ytterst 

förvånande. Här kommer plötsligt Mannheim med påståendet, att kun-

skapssociologins huvudtes inte skulle vara den i princip empiriskt prövbara 

föreställningen om kunskapens ”Seinsverbundenheit” eller den filosofiska 

tankegången att frågan om kunskapens giltighet blott kan avgöras genom 

hänvisning till dess ursprung. Här hävdar han i stället att det väsentliga 

skulle vara, att den sociala kontexten måste beaktas för att man skall kunna 

förstå och därmed tolka idéernas semantiska betydelse. Mannheim 

rekommenderar, om jag förstått honom rätt, samhällsforskaren att använda 

omgivningen som ett tolkningsteoretiskt hjälpmedel för att uppnå djupare 

förståelse av idéernas mening, inte för att relativisera deras logiska 

konsistens eller empiriska sanningsvärde. 

Utsagan att detta skulle vara kunskapssociologins huvudtes är naturligtvis, 

mot bakgrund av övriga uttalanden av Mannheim, helt orimlig. Att den 

formuleras måste bero på att Mannheim inte gör någon klar åtskillnad mellan 

å ena sidan den semantiska frågan om ords och satsers mening och å andra 

sidan den logiska frågan om utsagors konsistens och den empiriska om deras 

hållbarhet eller sanningsvärde. Vi står här inför ett flagrant exempel på 

oklarhet i Ideology and Utopia. 

1 sak är emellertid Mannheims utsaga helt rimlig och torde kunna 

accepteras även av den mest inbitne motståndare till den 

kunskapsrelativistiska tesen. Argumenteringen mot denna tes går ju ut på att 

kunskapens ursprung inte har någon relevans för bedömningen av 

spörsmålet om kunskapens logiska eller empiriska giltighet. Att kunskapens 

ursprung skulle sakna relevans även för bedömningen av den semantiska 

frågan om hur kunskap skall tolkas och preciseras torde emellertid få 

personer vilja hävda. Tvärtom kan hypoteser om orsaker och verkningar 

användas som medel att få fram ytterligare information om kunskapens 

innehåll. 

Noter 

1 Næss 1966, 90 ff. 

2 Lidforss 1965, 72 f. 

3 För översikter se Fischer 1970. 282 ff., Copi 1972, 72 ff., Carney & Scheer 

1974. 21 ff. 

4 Enl. referat i SvD 9/10 1976. 

5 SvD 10/10. Se även 18/10 1976. 

6 Vedung 1974 b, 12 ff. 



Noter till kapitel 4 121  

7 Mannheims ståndpunkt är i detta som i så många andra stycken ingalunda 

solklart formulerad. Från vad han skriver i Mannheim 1968 på sidorna 56 f., 70 

ff., 76, 104, 239 ff., 244, 253 ff., 262 ff. och 274 kan emellertid ovanstående 

uppfattning rekonstrueras. Det bör emellertid understrykas, att det faktiskt finns 

uttalanden i boken, som kan tolkas i helt andra riktningar. Ibland tycks han inte 

mena något mer kvalificerat än att en ideologi endast kan begripas, om man 

känner till och begriper dess ursprung (2 och 241; denna tankegång behandlas i 

slutet av detta avsnitt). Stundom synes han rentav anamma en ståndpunkt, nära 

besläktad med den som min fortsatta kritik av den kunskapsrelativistiska tesen 

utgår ifrån, dvs. den Rickert-Weberska läran om att giltigheten hos samhällsve-

tenskapens resultat kan fastställas oberoende av hur dessa resultat uppkommit 

(256). Jfr Merton 1968, 559 f. Mannheims uppsatssamling är i själva verket så 

pass svårtolkad, att den som vill skaffa sig en verkligt nyanserad bild av hans 

ställningstagande själv bör läsa hans egen framställning. 

8 Hermerén 1972, 175 f.; Næss et al. 1956, 205; Runciman 1963, 162 ff.; Hartung 

1952, 31 ff. 

9 Black 1949, 91 ff.; Rapoport 1954, 11. 

10 Distinktionen mellan medvetenhet och redovisning av denna medvetenhet används 

på ett intresseväckande sätt i Bergström 1972, 36 ff. 

11 I den politisk-teoretiska litteraturen har den mot Mannheim kritiska ståndpunkten 

förfäktats i bl.a. Sabine 1939, 9 f.; Levine 1963, 10 f.; Næss et al. 1956, 208 och 

Björklund 1976, 20f., 40 ff. Den mest utarbetade kritiken torde fortfarande 

återfinnas i A. von Scheltings inflytelserika arbete om Max Webers vetenskapslära, 

1934, 94 ff. Se även von Scheltings recension av Ideology and Utopia, 1936, 664 

ff. I övrigt kan också hänvisas till Popper 1962 b, 212 ff.; Nagel 1961, 498 ff.; 

Merton 1968, 556 ff.; Runciman 1963, 166 ff. – Bland dem som tycks försvara 

Mannheims position märks Mills 1940, 316 ff. och Lavine 1942, 342 ff. 

12 Mannheim 1968, 2 (min kurs.). Jfr även 241. Samma uppfattning återfinns även i 

Stark 1958, 9. Starks bok bär f.ö. den talande undertiteln An Essay in the Deeper 

Understanding of the History of Ideas. 



5. Logiska metoder 

Logiken innehåller regler för hur en argumentering måste vara utformad 

för att motsvara kraven på formell giltighet och konsistens. Detta avsnitt 

om logiska metoder i den innehållsliga idéanalysen har delats upp på 

följande sektioner; 

(1) giltig och ogiltig argumentering, 

(2) motsägelsefulla påståenden, 

(3) oförenliga värdeomdömen och 

(4) logiska regeltvister. 

5.1. Giltig och ogiltig argumentering 

När man i politiken eller politikvetenskapen har en mängd kunskap, som 

man vet är sann, försöker man ofta använda den som bas för att dra 

slutsatser om att något annat också är sant. Man hävdar, att om det man vet 

är sant så måste också det andra vara sant. Man argumenterar med andra 

ord för en tes genom att anföra ett eller flera skäl för den. Tesen kan också 

benämnas slutsats eller konklusion och skälen premisser. Hela 

resonemanget brukar i politiska sammanhang kallas argumentering, argu-

mentation eller slutledning. 

5.1.1. Vad är en slutledning? 

En slutledning kan således sägas vara en följd av utsagor där en utsaga, 

konklusionen, påstås följa av en eller flera andra, premisserna. En slutled-

ning kan också betraktas som en sorts hypotes, som säger att slutsatsen följer 

om utgångspunkterna är riktiga. Märk väl att en slutledning är en ganska 

speciell variant av politiska budskap. Sådana kan ju uttryckas med hjälp av 

normativa utsagor t.ex. (a) Sverige bör stå utanför militära allianser, eller (b) 

Det är bättre att Sverige står utanför militära allianser än att landet går in i 

NATO. I andra fall kan det röra sig om mer eller mindre komplicerade 

beskrivningar av aspekter av verkligheten. Man kan t.ex. säga: (c) Sverige 

står utanför militära allianser och dessutom är det neutralt: eller (d) Sverige 

står utanför militära allianser och är neutralt: eller (e) Sverige står utanför 

militära allianser; därför bör svenskarna kunna undvi-  
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ka att dras in i ett krig. Inte en enda av dessa sex satser är en slutledning. Det 

rör sig här enbart om enkla utsagor, som inte stöds av några som helst skäl 

eller belägg. Och enkla utsagor utgör ingen argumentering.
1
 

Låt oss nu betrakta satsen (f) Sverige är neutralt därför att det står 

utanför militära allianser. Här står vi inför en slutledning. Samtidigt som 

den säger att Sverige är neutralt och att landet står utanför militära allian -

ser så drar den också fram det senare som skäl för att omfatta det förra. 

Och det är ju detta som utgör själva kännetecknet på en slutledning. 

I vanligt tal finner man många olika sätt att utmärka att en sats följer av en 

eller flera andra. I många fall placeras konklusionen före premisserna: (i) 

Sverige är neutralt, emedan (därför att, eftersom, ty) det står utanför militära 

allianser. Ibland placeras emellertid premisserna först: (ii) Sverige står 

utanför militära allianser; det är följaktligen neutralt, eller (iii) Sverige står 

utanför militära allianser och är sålunda (därför, följaktligen) neutralt, eller 

(iv) då (eftersom) Sverige står utanför militära allianser är det neutralt. 

Ibland kan slutsatsen till och med placeras in mellan två premisser t.ex. (v) 

eftersom alla stater som står utanför militära allianser är neutrala så måste 

Sverige vara neutralt, ty det tillhör ingen allians. 

Av våra exempel framgår emellertid, att vissa termer vanligen markerar 

en konklusion i en slutledning. Bland dessa markörer av slutsatser märks 

ord som ”emedan”, ”därför att”, ”eftersom”, ”ty”, ”följaktligen”, ”härav 

följer att” eller ”sålunda”. 

5.1.2. Slutledningens standardform 

Eftersom de språkliga uttrycken skiftar från person till person och dokument 

till dokument, fordras en smula eftertanke för att avgöra, när en viss 

uppsättning satser skall betraktas som en slutledning. Ibland är premisserna 

för ett resonemang dessutom så uppenbara för envar, att den beskäftige 

person, som gör sig omaket att presentera dem, snabbt skulle få rykte om sig 

att vara en hopplös pedant. I logiken rycker man emellertid på axlarna åt 

anklagelser för ofruktbart petande i självklarheter; här uppfattas det i stället 

som något eftersträvansvärt att redovisa alla underförstådda premisser och att 

återföra de varierande språkliga formuleringarna på en standardform. 

Visserligen förlorar då språket mycket av sin must, färg och individuella 

särart. Från logisk synpunkt innebär emellertid standardiseringen en 

ovärderlig vinst: den gör det lätt att jämföra olika sätt att sluta och gör det 

möjligt att fastställa formella regler för giltiga slutledningar. Dessutom kan 

ibland en underförstådd premiss representera ett mycket betydelsefullt 

antagande. Väl framdragen i dagsljuset visar den sig kanske vara högst 

dubiös. Avslöjandet av dolda premisser kan därför ställa en som rimlig 

betraktad argumentering i en helt ny och sämre dager. 

Enligt standardformen inleds slutsatsen (S) med ordet ”alltså” (⸪) och 
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skrivs efter premisserna (P1, P2,    Pn). Exemplet (i) ovan skulle i stan-

dardform ta sig ut på följande sätt: 

(1) 

P1 För att ett land skall betecknas som neutralt måste det stå utanför alla 

militära allianser (underförstådd premiss) 

P2 Sverige står utanför alla militära allianser 

S  ⸪ är Sverige neutralt 

Logisk analys av slutledningar omfattar således tre preliminära steg, som vi 

nu har diskuterat: 

(1) argumenteringar måste identifieras; särskilt måste man skilja isolerade 

utsagor från utsagor som åtföljs av belägg; 

(2) man måste ange vad som är premisser och vad som är konklusion; 

(3) om slutledningen inte är fullständig, måste underförstådda premisser dras 

fram och redovisas. 

När en argumentering har skrivits ut i denna form, kan den utsättas för logisk 

analys i syfte att avgöra om den är giltig eller ej. Förvånar det någon att 

slutledningen i vårt nyss angivna exempel (1) faktiskt är ogiltig? 

5.1.3. När är slutledningar giltiga? 

Eftersom slutledningar inte är enskilda utsagor i vanlig mening utan här-

ledningar av utsagor från andra utsagor, anses de inte kunna tillskrivas 

egenskapen att vara sanna eller falska. Man kan alltså enligt detta språkbruk 

inte undersöka om argumenteringar är sanna eller falska, eftersom 

sanningsfrågan överhuvudtaget inte föreligger. Detta betyder dock inte, att 

slutledningar inte skulle kunna ges någon kvalitativ bedömning. Man kan 

avgöra om de är giltiga eller ogiltiga. 

Spörsmålet om slutledningars giltighet är inte oberoende av sanningsvärdet 

hos de premisser och slutsatser varav de är uppbyggda. Det finns ett 

komplicerat indirekt samband, som den följande framställningen avser att ge 

några synpunkter på. 

Låt oss anta att vi har en slutledning med ett antal premisser och en 

konklusion, som är sådana att om premisserna är sanna så måste också 

slutsatsen vara sann samt att slutsatsen inte kan vara falsk när premisserna är 

sanna. I detta fall kan vi faktiskt bevisa, att sanningen hos konklusionen 

följer av sanningen hos premisserna. 

Låt oss begrunda följande, medvetet förenklade exempel: 
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(2)   

Alla nordiska länder är medlemmar av Förenta Nationerna 

Finland är ett nordiskt land 

⸪ är Finland medlem av Förenta Nationerna 

Kan premisserna i denna slutledning vara sanna och slutsatsen falsk? 

Uppenbarligen inte. Om vi vet att premisserna är sanna, då kan vi därav med 

säkerhet dra slutsatsen, att konklusionen också är sann. Vi står här inför ett fall 

av en giltig argumentering, där både premisser och slutsats är sanna. 

Låt oss se litet mer på bestämningen av ”giltighet” genom att reflektera över ett 

par andra exempel: 

(3)   
Alla europeiska länder är medlemmar av Förenta Nationerna 

Schweiz är ett europeiskt land 

⸪ är Schweiz medlem av Förenta Nationerna 

Är denna slutledning också giltig? Många är kanske benägna att säga, att den inte 

är det, eftersom både den ena premissen och slutsatsen tagen för sig uppenbarligen 

är falska. Men argumenteringen är faktiskt giltig. Man kan inte tänka sig, att 

premisserna är sanna samtidigt som slutsatsen är falsk. Och då måste 

slutledningen vara giltig.2 

Lika förbryllande är måhända till en början även slutledningen i (4): 

(4)   

Alla europeiska länder är medlemmar av Förenta Nationerna 

Danmark är ett europeiskt land 

⸪ är Danmark medlem av Förenta Nationerna 

Denna slutledning är giltig, trots att den första premissen ju uppenbart är falsk. 

Om premisserna vore sanna, så måste nämligen också slutsatsen vara sann. 

Hittills har vi sett tre exempel på giltiga slutledningar: en med sanna 

premisser och en sann slutsats, en med en falsk premiss och en falsk slutsats 

samt en med en falsk premiss och en sann slutsats. Frågan om premisserna eller 

konklusionen är sann eller falsk tycks således inte ha haft stort inflytande över 

hela slutledningens giltighet. Nu återstår blott ytterligare en möjlighet. Kan en 

slutledning vara giltig, om den innehåller sanna premisser och en falsk slutsats? 

Låt oss betrakta argumenteringen i (5): 



J a   

N e j   

J a   

J a  
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(5) 

Alla nordiska länder är medlemmar av Förenta Nationerna  

Israel är medlem av Förenta Nationerna 

⸪ är Israel ett nordiskt land 

Båda premisserna är här sanna under det att slutsatsen är falsk. Hela 

argumenteringen blir då också ogiltig. En slutledning är nämligen giltig 

endast i det fall det förhåller sig så, att om dess premisser är sanna så måste 

också slutsatsen vara sann. Därför kan en slutledning med sanna premisser 

och en falsk slutsats inte vara giltig. Det är således denna intressanta 

kombination av sanna premisser och en falsk slutsats som det gäller att 

spåra, när man prövar giltigheten av en politisk argumentering. Hittar man 

en dylik, vet man med säkerhet, att slutledningen är ogiltig.3  

Vad vi hittills har sagt angående förhållandet mellan giltigheten av en 

argumentering och sanningen hos de premisser och den slutsats varav 

slutledningen är sammansatt kan summeras i följande figur: 

Sanningsvärde hos Slutledningen kan 
premisser och slutsats vara giltig 

Sanna premisser  
Sann slutsats 

Sanna premisser  
Falsk slutsats 

Falska premisser  
Sann slutsats 

Falska premisser  
Falsk slutsats 

 
Fig. 5.1. Gilt ig och ogilt ig argumentering  

Av denna tabell kan en säker slutsats dras. Om en slutledning innehåller 

sanna premisser och en falsk slutsats, då är den med nödvändighet ogiltig. I 

de övriga tre fallen kan slutledningen vara giltig, men riktigt säkra kan vi 

inte vara (senare skall en metod presenteras som kan avgöra detta). Vidare 

ser vi att slutledningar för att vara giltiga inte alls behöver innehålla någon 

sann slutsats. Premisserna behöver inte heller vara sanna. Det är fullt 

möjligt att från alldeles horribla premisser göra ett vackert giltigt slut till en 

konklusion som är alldeles galen. För vår diskussion om relationerna mellan 

giltighet och sanning kan vi således konstatera, att det tycks finnas ett 

indirekt samband mellan dem. Detta samband existerar mellan möjliga  
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sanningsvärden (i motsats till faktiska) hos premisserna och konklusionen 

å ena sidan och slutledningens giltighet å den andra. En slutledning är med 

säkerhet ogiltig om dess premisser är sanna men slutsatsen falsk.4 

Logikens sätt att resonera om slutledningar med falska premisser kanske 

irriterar många. Skulle man inte kunna rensa bort sådana hårklyverier och 

syssla enbart med argumenteringar, vars premisser man vet är sanna? Nej. 

det vore inte särskilt välbetänkt. Ty faktum är, att både politiker och 

forskare om politik är intresserade, ja rentav beroende av hypotetiska 

premisser, vars sanningsvärde man inte känner till. En politiker måste ju 

välja mellan alternativa handlingslinjer. Innan beslutet fattas, försöker han 

sätta sig in i vilka konsekvenser varje handlingsmöjlighet kan tänkas få. 

Om han väljer ett alternativ inträffar det och det, om han väljer ett annat 

inträffar det och det osv. Till sist väljer han antagligen den utväg, som kan 

antas få de behagligaste följderna. Om vi nu skulle intressera oss blott för 

sanna premisser, så skulle vi inte kunna utföra dessa hypotetiska resone-

mang. Syftet med hela beslutsproceduren är ju att avgöra vilken premiss vi 

skall förverkliga och detta är ju något helt annat än att starta från en sann 

premiss.5 

5.1.4. Tabellmetoden för prövning av slutledningars giltighet 

Ett par av de hittills anförda exemplen har måhända fått en del av oss att 

inse, att vår naturliga logiska intuition ibland behöver stöd av tekniska 

hjälpmedel för att åstadkomma en tillfredsställande bedömning. Den inom 

logiken gängse hjälpredan för prövning av slutledningars giltighet är 

tabellmetoden. För att förstå den krävs vissa elementära insikter i satslogik; 

bland annat bör man känna till de s.k. sannings(värde)tabellerna för de fem 

grundläggande satskonnektiven eller förbindelsetecknen ”inte”, ”och”, 

”eller”, ”om – så” samt ”om och endast om – så”. Visserligen instämmer jag 

med nöje i Max Blacks visdomsord att ”logic, like whiskey, loses its 

beneficial effect when taken in too large doses”.6 Men tabellmetoden är å 

andra sidan så kraftfull och osviklig, att den obetydliga ansträngning som 

krävs för att sätta sig in i det logiska symbolspråket synes ge ovanligt god 

utdelning. 

Den elementära satslogiken sysslar enbart med satser, som kan vara 

antingen sanna eller falska. Med ett påståendes sanningsvärde menas just 

dess eventuella sanning eller falskhet. Sedan länge har logikerna insett, att 

sanningsvärdet för vissa sammansatta påståenden bestäms av sannings-

värdet hos de i sammansättningen ingående delsatserna. Detta gäller för 

sådana satser, som är sammansatta av s.k. sanningsfunktionella 

satskonnektiv. Dessa konnektiv är de nyss uppräknade ”och”, ”inte”, 

”eller”, ”om – så” samt ”om och endast om – så”. Att de är 

sanningsfunktionella betyder, att de ger upphov till sammansatta satser, 

som är sanningsfunk-  



P
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tioner av delsatserna, dvs. sanningsvärdet hos en sammansättning är en 

funktion av (bestäms uteslutande av) sanningsvärdet hos de i sammansätt-

ningen ingående komponentsatserna. Det är som ett lättvindigt hjälpmedel att 

få fram detta beroendeförhållande mellan sammansättningen och dess delar, 

som sanningstabellen kommer in i bilden.
7
 

5.1.4.1. Sanningstabellen för negation, konjunktion och disjunktion 

Låt oss för ett ögonblick betrakta de två satserna ”Machiavellis Fursten är 

en handbok i hur styresmännen genom realpolitiskt handlande kan 

befrämja statens maktutveckling” och ”Machiavellis Fursten är ingalunda 

någon handbok i hur styresmännen genom realpolitiskt handlande kan 

befrämja statens maktutveckling”. Inom den logiska satskalkylen brukar 

man för att bli i stånd att renodla den formella problematiken införa vissa 

symboler för satser och deras sanningsvärde samt för satskonnektiv och 

vissa hjälptecken. Det är just ur detta undertryckande av en speciell 

mening till förmån för ett framhävande av formen, som den logiska 

tekniken hämtar sin formidabla styrka. Låt därför ”p”, ”q”, ”r” etc. stå för 

enkla satser, som kan anta sanningsvärdena ”S” för sanning och ”F” för 

falskhet och låt ” ~ ” vara beteckning för ”inte”, ”icke”, ” ˄ ” för ”och”, ” 

˅ ” för ”eller”, ”→” för ”om – så” samt ”< – >” för ”om och endast om – 

så”. De båda ovan nämnda satserna om Machiavellis Fursten kan nu 

skrivas ”p” och ” ~ p”. Allt kött har därmed skurits bort och kvar står 

endast det logiska skelettet. Eftersom ” ~ ” är ett sanningsfunktionellt 

konnektiv så bestäms sanningsvärdet hos ~p uteslutande av 

sanningsvärdet hos p. För p finns två logiskt tänkbara sanningsvärden, S 

och F. Om p är sann, måste ~p vara falsk, och om p är falsk så måste ~p 

vara sann. Detta kan nu ställas upp i en sanningstabell av följande enkla 

utseende: 

Fig. 5.2. Sanningsvärdetabell för negation 

Som vi ser består sanningstabellen av två delar. Den vänstra halvan 

innehåller alla logiskt möjliga kombinationer av sanningsvärden för ur-

sprungssatsen p, under det att den högra ger alla logiskt möjliga fall av 

sanningsvärden för den sammansatta satsen, i detta fall negationen av p. 

Sanningstabellen ger därmed all information som behövs om konnektivet 

”inte”, ty den ger oss sanningsvärdena för negationen av en sats under 

förutsättning att vi också har sanningsvärdena för den icke-negerade ur-

sprungssatsen. 



p→q   p ˄ q 

S  S  S  

S  F  F  

F  S   F  

F  F   F  

 p q p  ˅  q  

S  S   ?  

S  F   S  

F  S   S  

F  F   F  

9 Vedung 
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Låt oss nu diskutera den sammansatta satsen ”Eric Voegelin har oförfärat 

talat om Guds, själens och uppenbarelsens roll i den politiska filosofin och 

James Burnham menar sig ha dissekerat liberalismen ända in till dess 

ruttna kärna”. Eftersom konnektivet ”och” brukar betecknas ” ˄ ”, kan 

denna sats skrivas om till p ˄ q. Påståendet p kan naturligtvis antingen vara 

sant eller falskt och detsamma gäller för q. Om satserna kombineras 

erhåller vi fyra tänkbara par av sanningsvärden. Vårt problem är nu att i 

vart och ett av de fyra fallen ta reda på om sammansättningen im q är sann 

eller ej. Svaret är ganska enkelt. Om p och q båda är sanna, då är också p ˄ 

q sann; i alla andra fall är p ˄ q falsk. Detta förefaller ganska rimligt, ty 

påståendet p ˄ q säger ju ingenting annat än att p och q båda är sanna.
8
 

Sanningstabellen för im q eller som man säger konjunktionen av p och q 

får därmed följande utseende: 

Fig. 5.3. Sanningsvärdetabell för konjunktion 

I analogi med det tidigare exemplet innehåller den vänstra halvan av tabellen 

alla logiskt möjliga kombinationer av sanningsvärden för delsatserna, under 

det att den högra visar vilka sanningsvärden detta ger upphov till hos den 

sammansatta satsen. 

Härnäst kan vi diskutera satsen ”Jürgen Habermas eller Louis Althusser 

har lämnat viktiga bidrag till uttolkningen av Karl Marx”. Uttryck av 

denna typ betecknas med p v q och omtalas som disjunktioner av p och q. 

Utsagan innebär, att det ena eller det andra påståendet är sant. Om det ena 

påståendet är sant och det andra falskt så är disjunktionen uppenbarligen 

sann. Skulle båda satserna däremot vara falska, då är disjunktionen med 

säkerhet också falsk. Vi kan sålunda utan vidare fylla i de tre sista raderna 

i sanningstabellen på följande sätt: 

Fig. 5.4. Ofullständig sanningsvärdetabell för 

disjunktion 
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Men vad händer om båda delsatserna skulle vara sanna? Här måste vi 

lägga märke till att ”eller”, i motsats till ”och” och ”inte”, är en mångtydig 

term i vardagligt språk. Ordet kan betyda såväl ”den ena eller den andra 

eller båda” som ”den ena eller den andra men inte båda”. I det förra fallet 

har vi att göra med den inklusiva disjunktionen ”eller”, i det senare fallet 

den exklusiva disjunktionen ”eller”. Konnektivet ” ˅ ” kommer i 

fortsättningen att användas i den inklusiva bemärkelsen. Sanningstabellen 

för (den inklusiva) disjunktionen av p och q kan nu fullbordas: 

 
Fig. 5.5. Sanningsvärdetabell för inklusiv disjunktion 

 

5.1.4.2. Sanningstabellen för materiell implikation och ekvivalens 

I satsen ”Om Georges Sorel inte hade skrivit Les Reflexions sur la violence 

så skulle syndikalismens idéutveckling ha blivit en annan” möter vi 

konnektivet ”om – så ”, vilket ger upphov till den materiella implikationen 

p→q. Vid behandlingen av detta satskonnektiv råkar vi in i större kompli-

kationer än tidigare. Dessa återspeglar den skarpa skillnaden mellan det 

vanliga språkets användning av ”om – så”, vilket inte är 

sanningsfunktionellt, och den logiska, sanningsfunktionella definitionen av 

uttrycket. Låt oss först se hur långt vi kan komma med vanligt sunt förnuft. 

Om både p och q i den materiella implikationen p→q är sanna, så ser vi 

omedelbart, att hela sammansättningen med säkerhet också måste vara sann. 

Lika säkra kan vi vara på att den materiella implikationen är falsk, om p är 

sann och q är falsk. De två första raderna i sanningstabellen kan vi således 

utan svårighet fylla i enligt följande: 

 
 
Fig. 5.6. Ofullständig sanningsvärdetabell för materiell implikation 

 

Men anta nu att p är falsk. Vad skall vi då skriva i kolumnen för de två sista 

fallen? Härpå kan inget naturligt svar ges. Vi tvingas därför fatta det 
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fullständigt godtyckliga beslutet, att den materiella implikationen p→q är sann 

när p är falsk, oberoende av vilket sanningsvärde q har. Vi kan nu fylla i hela 

sanningstabellen för den materiella implikationen av p och q. 

 
Fig. 5.7. Sanningsvärdetabell för materiell implikation 

 

Vi ser således att den materiella implikationen p→q betraktas som falsk, 

endast när p är sann och q är falsk. Detta är särskilt viktigt att komma ihåg, 

eftersom implikationstabellen kommer till användning vid prövning av 

slutledningar.
9
 

Det sista konnektiv som här skall behandlas är ekvivalensen, vilken 

brukar betecknas med en dubbelpil ↔: Satsen p↔q utläses ”om och 

endast om p så q”. Ett ekvivalenspåstående utsäger, att om p är sant då är 

q också sant och om p är falskt då är också q falskt. Därför är hela 

ekvivalensen sann i dessa fall och falsk i alla de andra. Sanningstabellen 

ser ut på följande sätt:
10

 

 
Fig. 5.8. Sanningsvärdetabell för ekvivalens 
 
5.1.4.3. Sammansatta satsers sanningsvärde 

Dessa fem grundläggande satskonnektiv – negation, konjunktion. disjunktion, 

implikation och ekvivalens – kan nu i sin tur användas för att formulera mer 

komplicerade sammansatta satser, vars sanningsvärde i samtliga fall är en 

funktion av de i sammansättningen ingående delsatserna. Låt oss betrakta 

följande tre satser: 

Steg 1 

(a) Det är faktiskt så, att varken Zoltán Kodály eller Georg Lukács 
innehade poster i Béla Kuns rådsregering; 
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(b) Antingen innehade Zoltán Kodály eller Georg Lukács poster i Béla Kuns 

rådsregering eller så hade Zoltán Kodály ingen; 

(c) Om det förhöll sig så, att Zoltán Kodály eller Georg Lukács innehade 

poster i Béla Kuns rådsregering eller att båda innehade sådana poster, så 

var de marxistiska revolutionärer. 

Översatta till satslogikens variabelspråk får dessa satser följande matema-

tiska framtoning: 

Steg 2 

(a) ~(pvq); 
(b) (pvq) v (~p); 

(c) [(pvq) v (p^q)]→ r. 

Formlerna måste läsas inifrån och ut på precis samma sätt som vanliga 

algebraiska uttryck, dvs. först räknar man ut sanningsvärdena för de 

innersta parenteserna, därefter för de näst innersta etc. I exemplet (c) 

ovan räknar man först ut parenteserna (pvq) och (p^q) var för sig, 

sedan disjunktionen (pvq) v (p^q) samt till sist hela 

implikationsuttrycket.
11

 

Låt oss för exemplet (c) i steg (1) ovan i detalj visa hur detta går till. I 

steg 3 börjar vi med att konstruera uttryckets sanningstabell genom att i 

de första tre kolumnerna rita in alla åtta tänkbara sanningsvärden för 

satserna p, q och r. I den högra halvan av steg 3 för vi automatiskt in 

sanningsvärdena från den vänstra utan att ännu göra några uträkningar.  

Steg 3 

 
 

I steg 4 räknar vi fram sanningsvärdena för de två inre parenteserna (pvq) 

och (p^q) samt skriver ut de nya sanningsvärdena rakt under respektive 

konnektivtecken i tabellen. De nya kolumnerna markeras med ett streck 
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(–) längst ner, varigenom läsaren erinras om att det rör sig om den första 

uträkningen: 
 

Steg 4 

 
 

1 steg 5 räknar vi ut sanningsvärdena för den stora parentesen  

[(p v q) v (p^q)] genom att följa sanningstabellen för disjunktion. 

Sanningsvärdena skrivs ut under tecknet för disjunktion, mellan de 

båda parenteserna, och kolumnen markeras med två streck (=) för att 

ange att det rör sig om den andra uträkningen: 
 

Steg 5 

 
 

Till sist kan hela operationen avslutas med en uträkning av 

implikationsuttrycket (Steg 6). Vi följer då sanningstabellen för den materiella 

implikationen. Sanningsvärdena skrivs ut under implikationstecknet. För att 

ange att det är den tredje räkneoperationen som utförs, sätter vi tre streck 

under den nya kolumnen: 



134 Giltig och ogiltig argumentering  

Steg 6 

 
 

Vi har nu arbetat oss från den allra innersta parentesen och utåt 

ända tills vi nått den sista kolumnen, där sanningsvärdet för hela 

uttrycket således kan återfinnas. Vi ser att den i vårt fall innehåller 

en blandning av S och F; frågan hur detta skall tolkas skall utredas 

senare. 

Sanningstabellerna för de fem angivna satskonnektiven kan 

sammanfattas i en gemensam figur, som anger olika värden för två 

variabler p och q:12 

 

 
Fig. 5.9. Översikt över sanningsvärdetabellerna 

5.1.4.4. Slutledningar som materiella implikationer  

Låt oss nu återvända till slutledningarna och ställa frågan, hur vi med hjälp av 

våra nyvunna logiska redskap skall bli i stånd att avgöra, när giltiga slut 

föreligger. Proceduren beskrivs enklast i anslutning till ett konkret exem -  
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pel. Låt oss därför besinna satsen: ”Friedrich Ebert skickade den preussiska 

armén mot spartakisterna, vilket räddade Tyskland undan bolsjevismen”. 

Detta är onekligen en enkel slutledning. Första steget i en prövning av dess 

giltighet blir att överföra texten till standardformen för argumenteringar, 

varvid eventuella underförstådda premisser också skrivs ut:  

S t e g  1 

P1 Om Friedrich Ebert hade skickat den preussiska armén mot spartakis-  

terna, så skulle Tyskland ha räddats undan bolsjevismen (underför-  

stådd premiss) 

P2 Friedrich Ebert skickade den preussiska armén mot spartakisterna 

⸪ räddades Tyskland undan bolsjevismen 

Detta skulle nu också kunna skrivas om i satslogikens symbolspråk:  

S t e g   2   

p → q  

P 

⸪ q 

Nu kommer vi till den verkligt intressanta beröringspunkten mellan 

satslogik och slutledningar; de senare kan i satslogikens termer formuleras 

som materiella implikationer mellan premisserna och slutsatserna. Tredje 

ledet i en prövning innebär därför att hela uttrycket skrivs om till en  sådan 

materiell implikation. Vi erhåller då satsen 

S t e g  3 

[(p→q)^p]→q 

vilken utläses: ”om (p implicerar q) och p, så q” 

Vi konstruerar nu uttryckets sanningsvärdetabell genom att alla fyra logiskt 

möjliga kombinationer av sanningsvärden skrivs ut i vänstra halvan, 

varefter motsvarande värden automatiskt förs in i den högra:  

S t e g  4 
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Vi kan nu börja själva uträkningen genom att med hjälp av 

sanningsvärdetabellen för materiell implikation få fram sanningsvärdet för 

den materiella implikationen i den innersta parentesen (p→q). Resultatet 

blir följande (markerat med ett understreck _): 

Steg 5 

 
 

Med hjälp av sanningsvärdetabellen för konjunktionen räknar vi sedan ut den 

andra yttre hakparentesen enligt följande (markerat med två understreck =: 

Steg 6 

 
 
Operationen fullbordas genom att huvudimplikationen räknas ut:  
 
Steg 7 

 
 

Vi ser att den sist fullbordade kolumnen innehåller enbart sanna fall, vilket 

betyder att hela uttrycket är sant. Vi har med andra ord visat, att uttalandet 

om Ebert, spartakisterna och bolsjevismen är en giltig slutledning. Observera 

att den sista kolumnen måste uppvisa enbart S-tecken för att slutledningen 

skall vara giltig. Det är nämligen endast då vi är verkligt säkra på att 

premisserna med logisk nödvändighet implicerar slutsatsen. I motsatt fall, 

dvs. då slutraden för en eller flera kombinationer har värdet F, 
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blir slutledningen ogiltig. Ett enda F gör hela slutledningen ogiltig. Det 

föregående exemplet ovan med Zoltán Kodály och Georg Lukács innehöll 

således en falsk slutledning (Steg 6 sod30 och fig. 5.7). 

Man skulle också kunna säga, att vi genom de sju stegen lyckats 

påvisa, att den logiska relationen implikation råder mellan premisserna 

och slutsatsen i Ebert–spartakistexemplet. Som vi har sett har denna 

logiska relation ett nära samband med den materiella implikationen. Men 

det föreligger en mycket viktig skillnad, som klarast framgår av en 

jämförelse mellan deras sanningstabeller. Så här ser sanningstabellen för 

satskonnektivet → ut: 

 
Som synes innehåller slutkolumnen markerad med understreck i den 

materiella implikationen ett F i den andra raden. Vad som händer när vi 

räknar fram den logiska relationen implikation är, att denna rad i den 

materiella implikationens sanningstabell utesluts. Sanningstabellen för 

logisk implikation kommer därmed att innehålla enbart S i slutkolumnen. 

Den logiska relationen implikation kännetecknas just av att den är logiskt 

sann, dvs. inget annat sanningsvärde än S kan förekomma. Den är med 

andra ord en tautologi, ty detta uttryck betecknar ju en sammansatt sats, 

som enbart antar sanningsvärdet S. Härmed kan en slutledning sägas vara 

giltig, om dess materiella implikation är en tautologi eller alternativt, om 

dess premisser tautologiskt implicerar dess slutsats.
13 

5.2. Motsägelsefulla påståenden 

Av vad som hittills har sagts skulle man kanske kunna få det intrycket, 

att politiska övertygelser och uttalanden innehåller en stor mängd 

slutledningar och bevis, vilka gör anspråk på att vara deduktiva. Detta är 

naturligtvis långt ifrån fallet. För det mesta argumenterar politiker, 

politiska filosofer och politiska debattörer för vissa åtgärder och 

uppfattningar, även om dessa inte kan slutgiltigt bevisas. För att få folk 

att omfatta en slutsats anför man skäl, som åtminstone antas styrka den. 

På denna typ av utsagor kan det deduktiva slutledningsmaskineriet inte 

komma till användning. Här kommer i stället en annan logisk teknik, 

konsistensprövningen, in i bilden. 
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Konsistensprövningen avser att fastställa, om en framställning eller de 

logiska konsekvenserna därav innehåller formella motsägelser. En ofören-

lighet skall inte ses som ett fall av oklarhet, ty den kan vara fullkomligt 

glasklar. Däremot är det alltid oklart vad en talare, som invecklar sig i 

motsägelser, egentligen vill ha sagt. En inkonsistens föreligger nämligen, 

när man både påstår och förnekar samma sak. ”Richard Nixon har tvingats 

avgå som USA:s president” och ”Richard Nixon har inte tvingats avgå som 

USA:s president” är ett exempel på en osedvanligt klar motsägelse. Det 

som bejakas i det ena ögonblicket förnekas i det andra. Rent intuitivt 

innebär en oförenlighet, att två påståenden inte kan vara sanna samtidigt. 

Om man avser att förmedla upplysningar eller föreslå åtgärder, kan man 

därför inte göra motsägelsefulla uttalanden, ty då vet inte adressaten vari 

informationen eller åtgärderna består.14  

De motsägelser som hittills anförts är så iögonenfallande motstridiga, att 

de får ett drag av bristande realism över sig. Både i politiken och i den 

politiska filosofin kan nämligen oförenligheter vara inbäddade i så långa, 

abstrakta och måhända krångliga resonemang, att det krävs dagar eller 

månader av läsning och eftertanke för att komma dem på spåren. En sådan 

djupare liggande motsättning föreligger t.ex. mellan Platons äldre filosofi, 

sådan den utfördes i Staten, och hans senare tankar som kom till uttryck i 

Lagarna. Ifall teorin i Staten om den ideala styrelsen vore riktig, så skulle 

filosofen–kungen inte behöva omgärdas av några lagar. Om det däremot 

krävs lagar, som Platon senare kom att inse, då måste principerna för 

ideal-staten ändras.15 

5.2.1. Konträra och kontradiktoriska motsägelser 

Oförenligheter brukar delas upp på konträra och kontradiktoriska. Den 

politiske sociolog som i en tidskriftsuppsats hävdar, att ”ju kraftigare 

korstryck en person är utsatt för från motstridande politiska och sociala 

intressen i sin omgivning, desto mindre blir hans engagemang för politik”, 

men som under en gästföreläsning i utlandet säger, att kraftigare korstryck 

resulterar i ett stegrat engagemang för politik, gör sig tydligen skyldig till 

en konträr motsägelse. Utmärkande för en sådan oförenlighet är att (a) 

båda påståendena inte kan vara sanna, men (b) att bägge uttalandena 

faktiskt mycket väl kan tänkas vara falska. I vårt exempel ser vi, att båda 

inte kan vara sanna samtidigt. Men vi inser också, att de två påståendena 

faktiskt skulle kunna vara falska; man kan nämligen tänka sig, att hur 

starkt korstryck man än utsätter en person för, så förblir hans politiska 

engagemang oförändrat. 

Kontradiktoriska motsägelser är starkare än konträra. Om två påståen -

den är kontradiktoriskt motsatta, gäller nämligen icke blott (a) att icke 

båda kan vara sanna, utan även (b) att icke båda kan vara falska.  
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Genom en enkel ändring kan exemplet ovan förvandlas till en kontradik-

torisk motsägelse: ”ju kraftigare korstryck en person är utsatt för från 

motstridande politiska och sociala intressen i sin omgivning, desto mindre 

blir hans engagemang för politik” och ”det förhåller sig inte alls så, att ju 

kraftigare korstryck en person är utsatt för från motstridande politiska och 

sociala intressen i sin omgivning, desto mindre blir hans engagemang för 

politik”. 

Att båda dessa satser inte kan vara sanna, ser vi naturligtvis omedelbart. 

Men dessutom utesluter den andra satsen möjligheten av att det politiska 

engagemanget skulle kunna förbli oförändrat. Därför kan båda satserna heller 

inte vara falska. 

5.2.2. Tabellmetoden för prövning av oförenlighet 

Tabellmetoden kan brukas också för att påvisa eventuella oförenligheter 

mellan satser, även om den på långt när inte kan anses vara lika oumbärlig 

här, som när det gäller att pröva giltigheten av argumenteringar. Om man 

önskar ta reda på om en konträr motsats möjligen föreligger, används 

sanningstabellen för konjunktion. Som vi erinrar oss ser denna tabell för två 

satser p och q ut på följande sätt: 

 
Om fall 1 utesluts bildas en logisk relation, vilken karakteriseras av att 

konjunktionen av de båda satserna alltid är logiskt falsk. Konjunktionen 

kan då aldrig vara sann utan är falsk i samtliga fall. Detta stämmer exakt 

med vår definition av konträr motsats ovan. Skulle vi således vid en 

tabellprövning av en konjunktion av två satser erhålla enbart F i slutraden, 

så kunde vi vara säkra på att vi lyckats påvisa en konträr motsägelse. 

Kontradiktoriska motsägelser avslöjas med hjälp av sanningstabellen för 

ekvivalens. Som vi vet ser den ut på följande sätt: 
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Om fall 1 och 4 utesluts, erhålles en logisk relation som har den egenska-

pen, att ekvivalensen av de båda satserna är logiskt falsk. Båda påståendena 

kan med andra ord varken vara samtidigt sanna eller samtidigt falska. Detta 

stämmer med vad vi förut sagt om kontradiktoriska motsägelser. Ifall en 

förbindelse av typen om och endast om prövades med tabellmetoden och 

resultatet blev enbart F i slutraden, så kunde vi således med säkerhet 

konkludera, att vi kommit på en kontradiktorisk motsägelse.
16

 

5.2.3. Varför undvika motsägelser? 

Varför är det så viktigt att undvika motsägelser? Det första skälet är att den 

person, som först påstår att något är fallet och sedan förnekar just det som 

han nyss sagt, inte har lyckats framföra något påstående överhuvudtaget. 

Hävdande och förnekande tar ut varandra. Men detta är inte allt. Redan en 

elev till Duns Scotus gjorde den chockerande upptäckten, att från en 

motsägelse kan vilken utsaga som helst deduceras på ett fullt giltigt sätt. 

Om man uttrycker sig motsägelsefullt, så har man således också sagt allt, 

som det är logiskt möjligt att säga men samtidigt även förnekat allt. Den 

person som uttalar en motsägelse har följaktligen lyckats med konststycket 

att säga både allt och ingenting samtidigt.
17

 

5.3. Oförenliga värdeomdömen 

1 början av år 1920 fördömde den dåvarande ledaren för det lilla italienska 

fascistpartiet, Benito Mussolini, i sin tidning Il Popolo d'Italia den statliga 

maktutövningen i mycket häftiga ordalag: ”Ned med staten i alla dess 

former, staten av i går, i dag, i morgon. Den borgerliga staten och den 

socialistiska staten. För oss, individualismens sista kämpar, återstår, inför 

det dystra närvarande och den fruktansvärda morgondagen intet annat än en 

visserligen absurd, men alltid trösterik religion: anarkismen.” Det krävs 

ingen större fantasi för att föreställa sig den villrådighet och bestörtning, 

som vanliga enkla partimedlemmar torde ha känt, när några månader senare 

samme tänkare myntade den statsidealiserande paroll, som med tiden skulle 

bli den italienska fascismens motto: ”ingenting utom staten, intet mot 

staten, allt för staten!”
18

 

Att ”il duce” här gör sig skyldig till en grov motsägelse torde väl vara 

allom uppenbart. Men vari består den? Ett sätt att besvara denna fråga är att 

säga att motsägelsen består i att Mussolini i det ena fallet uttrycker ett starkt 

negativt och i det andra fallet ett lika starkt positivt omdöme om den statliga 

tvångsmakten. Frågan vad det rör sig om för slags omdöme kan vi i detta 

sammanhang skyndsamt hasta förbi. Vad vi kan konstatera är att hans 

uttalanden rymmer värdeomdömen och att konsistens hos sådana 
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prövas genom att man undersöker om en person i olika sammanhang och i 

samma avseende uttryckt enbart positiva, enbart negativa eller enbart 

indifferenta omdömen om en företeelse. 

Den logiska prövningen av värdeomdömen kan byggas ut mycket längre, 

varigenom oanade perspektiv öppnar sig för den politiska idéanalysen. I det 

politiska livet rör det sig i allmänhet om betydligt mer invecklade 

värdeomdömen än omdömen om ett enda fenomen i taget. Politiker och 

politiska filosofer tvingas ju träffa prioriteringar mellan en hel rad olika 

företeelser samtidigt. De måste med andra ord rangordna sina preferenser i 

fråga om stora mängder av alternativ. Även i sådana fall kan den logiska 

idéanalysen komma in och undersöka, om de agerande är konsistenta i sina 

preferenshierarkier. Grundläggande är då den s.k. transitivitetsprincipen. 

Låt A stå för anarkism, B för manchesterliberalism och C för sociallibe-

ralism. För att den person, som väljer mellan dessa tre klassiska stats-

teorier, skall ha en konsistent rangordning av sina preferenser, måste 

följande villkor vara uppfyllda: 

(i) om han är indifferent mellan A och B och mellan B och C, då måste han 

också vara indifferent mellan A och C; 

(ii) om han föredrar A framför B och B framför C, då måste han också 

föredra A framför C; 

(iii) om han föredrar A framför B och är indifferent mellan B och C, då 

måste han föredra A framför C.
19  

Inkonsistenser av detta slag har länge varit kända inom den ekonomiska 

och politiska teorin. Ett berömt exempel är den s.k. voteringsparadoxen. 

Ända sedan 1700-talet har filosofer funderat över hur man från individers 

preferensordningar skall komma fram till ett beslut som är rationellt för 

hela samhället. En omröstning är ju ett av de mest uppenbara sätten att 

aggregera individuella rangordningar av värden till ett kollektivt val. Re-

dan Condorcet gjorde emellertid den märkliga upptäckten, att vid ett val 

mellan tre kandidater en majoritet av de röstande kunde föredra A framför 

B och B framför C men förbryllande nog även C framför A. Detta egen-

domliga faktum bryter uppenbarligen mot principen om transitivitet, varför 

utslaget måste vara inkonsistent. Senare har denna paradox ytterligare 

förfinats genom Kenneth Arrows berömda teorem. Arrow ställde upp några 

mycket rimliga kriterier för ett kollektivt val och visade att det inte finns 

någon metod för aggregering av individers rangordningar av preferenser 

sådan att dessa kriterier alltid uppfylls.
20

 

Att äldre statsåskådningar, gruppteorier och klassdoktriner innehåller 

grova motsägelser mellan antaganden om individens och kollektivets 

intressen, har senast påvisats av Mancur Olson i The Logic of 

Collective 
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Action. Såväl Marx’ klasslära som t.ex. Arthur Bentleys och David Tru-

mans gruppteorier utgår från att individernas egenintresse sammanfaller 

med gruppens kollektiva intresse. 1 större sammanslutningar gäller emel -

lertid enligt Olson detta inte alls. Visserligen är det rationellt för en 

individ att ha en organisation, som tillvaratar intresset för den grupp som 

han tillhör. Men för den enskilde gruppmedlemmen är det faktiskt inte 

särskilt rationellt att ansluta sig till organisationen eller arbeta för 

helhetsintresset. Hans insats tenderar nämligen att försvinna i mängden. 

Hans ansträngningar har ingen märkbar effekt på de fördelar, som 

organisationen ger honom. Om alla andra människor arbetar, så kommer 

han ju i alla fall i åtnjutande av dessa nyttigheter. För individen är det 

därför mest rationellt att strunta i skötseln av allmänningen och med all 

kraft gå in för att odla den egna täppan.21 

5.4. Logiska regeltvister 

Övertygelser om politiken kan utsättas för kritisk granskning ej blott på ett 

ytplan utan även på ett mer grundläggande metodologiskt plan. Som tidiga re 

starkt understrukits, kan man vända sig mot författare, vilka argumenterar 

ad hominem och begår det genetiska misstaget; när en del av dem försvarar 

sig med att sådana steg är förenliga med deras syn på vad som är tillåtet 

inom vetenskapen, får man ta upp denna utmaning och rikta metodologisk 

kritik mot den. Många politiska ideologier kan kritiseras för att vara oklara 

och innehålla felaktiga tolkningar av andras läror; när detta stundom 

försvaras med att man omfattar en alternativ meningsteori, så rar man ta upp 

även den till granskning. På detta sätt tvingas man således att diskutera 

metodologiska kontrapositioner i materialet. Samma typ av metodologisk 

konfrontation kan naturligtvis uppträda även inom ramen för de logiska 

metoderna. Ibland förhåller det sig nämligen inte bara så, att man finner 

slutledningar som är ogiltiga, påståenden som är motsägelsefulla och 

preferenser som är oförenliga; författarna framträder också med en alter-

nativ logik, vilken enligt deras mening gör att den ordinära logiska 

idékritiken skjuter bredvid målet. De säger med andra ord, att en speciell 

logik gäller för deras ideologi. Vanligtvis är detta någon form av dialektisk 

logik. Man får då ta upp denna logik till metodologisk prövning.  

Den metateoretiska konfrontation, som härvid uppstår, kan ur vår syn-

vinkel sett ta sig både defensiva och offensiva uttryck. Man kan inrikta sig 

på försvar mot kritik av den traditionella logiken eller på beskrivning ay 

och angrepp på den alternativa, dialektiska, logiken. 

Som exempel på en sådan konfrontation mellan olika logiska synsätt kan tas 

den mellan Alasdair Maclntyre och Herbert Marcuse i den förres studie av den 

senares politiska filosofi. 
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Marcuse antar, att logikens neutralitet vad gäller innehåll, dvs. det 

faktum att logiken urskiljer och klassificerar utsagor och slutledningar 

med tanke enbart på deras form, innebär en förvrängning av verkligheten. 

Härmed underkastas tänkandet en sorts kontroll som är onaturlig. Detta 

skedde vid en viss tidpunkt i Västerlandets historia och man kan kontras-

tera tänkandet, som det var innan detta kontrollinstrument kom in, med 

hur det blev efteråt.  

Båda dessa påståenden är felaktiga, menar Maclntyre med rätta. Visser -

ligen upptäcktes den formella logiken som disciplin vid en viss tidpunkt i 

mänsklighetens historia. Men folk tänkte i syllogismer före Aristoteles, 

och de var tvingade härtill, om de skulle kunna tänka överhuvudtaget. Vad 

logiken gör är att artikulera de regler, som styr det vanliga språkbruket och 

som gör det möjligt för oss att argumentera korrekt och undvika inkonsis -

tensernas förbannelse. Marcuse tycks mena, att det är något speciellt för 

den symboliska logiken att hävda, att inkonsistenser i tänkandet bör rensas 

bort. Maclntyre medger, att den nog gjort  oss mer medvetna om varför vi 

måste rensa bort oförenligheter. Men även om det inte fanns någon logik 

som akademiskt ämne, så skulle motsägelser ändå vara motsägelser och 

nackdelarna med att uttala dem vara desamma. Vilka är dessa nackdelar? 

Maclntyre upprepar här den moderna logikens syn. att man genom att 

motsäga sig lyckas säga allt och ingenting på en gång. För att överhuvudta -

get kunna yttra oss om någonting måste vi således rätta oss efter logikens 

lagar i detta avseende.22 

Det felaktiga i Marcuses resonemang består i att han kontrasterar tän-

kande, som är insnärjt i logikens tvångströja, och tänkande som är fritt och 

obundet på denna punkt. Men tänkande som inte överensstämmer med 

logikens lagar skulle inte ha något språk överhuvudtaget att uttrycka sig i. 

Det kan inte finnas och har aldrig funnits ett sådant tänkande. Det kan heller 

inte ha funnits en tidpunkt i historien, då tänkandet underkastades 

formallogikens kontroll. Hela metaforen ”kontroll” är därför malplacerad, ty 

den bygger på den felaktiga kontrasten mellan logiskt och icke-logiskt 

tänkande.23  

Marcuse anklagar också den symboliska logiken för att vara steril. Men 

här har han nog missuppfattat vad logiken är och kan åstadkomma, menar 

Maclntyre. Logiken är inte en mängd regler för att göra upptäckter. Den är 

inget heuristiskt redskap. Det finns inga logiska regler för hur man gör 

upptäckter. Upptäckter är frukten av fantasi, begåvning, lyckliga tilldra-

gelser och hårt arbete. Först när upptäckten gjorts kan logiken komma in 

som ett hjälpmedel vid testningen. Logiken hör – för att än en gång 

återknyta till huvudtemat i denna framställning – hemma i motiverandets 

sammanhang, inte i upptäckandets.24 
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6. Prövning av verklighetsomdömens 
hållbarhet 

Med hjälp av hållbarhetsprövning avgör man hur väl empiriskt belagda 

påståenden om verkligheten är. Betrakta följande uttalanden av politiker, 

ledarskribenter och politiska filosofer: 

(1) Den 9 april 1940 gick tyskarna till angrepp mot Danmark och Norge. 

(2) Ett starkt försvar gör ett anfall mot oss mindre lockande för stormakterna 

och minskar därmed riskerna för angrepp. (Argument i svensk 

försvarsdebatt.) 

(3) Socialdemokraternas långa maktinnehav i svensk politik kan inte för-

klaras av att den krispolitik som igångsattes i början av 1930-talet skulle 

ha fått en avgörande betydelse för konjunkturuppgången. Partiet drog i 

stället fördel av att komma till makten 1932, just när uppsvinget ur 

världsdepressionen började för egen maskin; kronans nästan ofrivilliga 

depreciering bidrog också. Per Albin Hansson tog över rodret några 

månader innan krisens arbetslöshetssiffror kulminerade i början av år 

1933. Då krisuppgörelsen träffades på våren hade konjunkturen redan 

vänt. Uppsvinget hade börjat i och med att exporten förbättrades och 

arbetslösheten minskade. Möjligen kan krisåtgärderna på ett senare 

stadium av konjunkturutvecklingen ha förstärkt de klara expan-

sionstendenser, som fanns redan innan krisprogrammet sattes i verket. 

(Nils Lundgren.) 

(4) En växande andel av ungdomen kommer i framtiden att genomgå 

akademisk utbildning. (Moderaternas partiprogram.) 

(5) Om västmakterna inte hade fallit till föga för Hitlers Tyskland i Män-

ehen år 1938, så skulle det andra världskriget antagligen ha kunnat 

undvikas. 

(6) Folkkrigets historia i Kina och andra länder erbjuder slutgiltiga bevis för 

att utvecklingen av folkets revolutionära krafter från ursprungligen små 

och svaga styrkor till stora och starka, motsvarar en allmän 

utvecklingslag i folkkriget. Ett folkkrig måste oundvikligen stöta på 

många svårigheter och mötas av med- och motgångar samt bakslag, men 

ingen kraft kan ändra dess allmänna utvecklingstendens mot den slutliga 

segern. (Lin Piao.) 

(7) Monopolkapitalismen i industriländerna suger vinster av folkets arbete 

10 Vedung  
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i egna och andra länder. Den kräver råvaror, marknader och billig 

arbetskraft i andra länder och världsdelar. Den använder politiska 

påtryckningar och infiltration. Den stödjer reaktion och fascism. Den 

skyddar sina intressen med vapenmakt och krig. Vinstgivande militär 

upprustning slukar arbete, forskning och teknik. Militarismen urholkar 

och upphäver de demokratiska fri- och rättigheterna. Opinionen likriktas. 

Upprustning och krig är vapenfabrikanternas avsättningsmarknad. – Idag 

är USA imperialismens centrum och den amerikanska militärmakten dess 

väpnade polis. Men i olika former växer motståndet mot den 

amerikanska imperialismen. Människorna ser allt klarare att impe-

rialismens system hotar alla folks grundläggande intressen. Nya sam-

hällsförhållanden ställs på dagordningen. Folken kräver makt över 

resursernas användning och möjligheter att skapa en bättre värld. 

(Vänsterpartiet Kommunisternas program.) 

(8) När bränslekapslarna i ett kärnkraftverk lämnat reaktorn transporteras 

de så småningom till upparbetningsanläggningar. Kvarvarande uran 

och nybildat plutonium återvinns för framtida användning. I de egent-

liga resterna, som delas upp på hög- respektive lågaktivt avfall, finns 

också små mängder plutonium. Ett par tusen ton plutonium kommer att 

skapas i reaktorerna under de närmaste decennierna, om kraft-

verksutbyggnaden sker på planerat sätt. Den radioaktiva strålning, som 

härrör från detta ämne, kan skada de mänskliga cellernas funktioner 

genom att t.ex. påverka kromosomkedjorna. Stora doser bestrålning 

under kort tid kan ge upphov till cancer, genetiska skador, utvecklings-

rubbningar och för tidig död. Skador på arvsmassan ger exempelvis 

ofta missbildade barn redan i nästa generation, men missbildningen kan 

också uppträda flera generationer senare. 

Plutonium är ett av de mest farliga ämnen, som man överhuvudtaget 

känner till. Det bibehåller sin radioaktivitet under hundratals eller 

tusentals år. För att inte påverka mänskliga organismer måste plutoniet 

lagras i säkra förvaringsutrymmen under en mycket lång tid. För 

närvarande sker denna lagring provisoriskt, under det att diskussioner 

pågår om mer definitiva lösningar. Man har undersökt möjligheten av att 

lagra avfallet i bergrum av granit, i saltlager, i Antarktis’ isar eller att 

sända det med raket till solen. Ännu har emellertid ingen lösning vunnit 

allmänt gillande. (Argument i svensk kärnkraftsdebatt.) 

(9) Människan är av naturen konservativ; hon älskar det invanda och 

misstror det nya. (Lord Cecil.) 

De citerade utsagorna är som synes ganska olika. Det rör sig om uttalanden 

om en enda händelse (1), om utvecklingstrender (4 och 6), om förklaringar 

(3), om kontrafaktiska utsagor (5), om generaliseringar (7 och 9) och 
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om konsekvenser av politiska åtgärder (2 och 8). Många är som synes 

ganska komplicerade under det att andra är enkla. En sak har de emellertid 

gemensam. Det är fråga om indikativa satser, som i normalfallet måste 

tolkas som om de beskriver ett sakförhållande. Eftersom de påstår något , 

kan de åtminstone i princip vara sanna och falska. Att pröva deras hållbar -

het innebär att undersöka deras sanningsvärde.1 

6.1. Momenten i en hållbarhetsprövning 

För att kunna hävda att ett påstående är hållbart eller ohållbart måste man ha utfört 

tre arbetsmoment: 

(i) gjort klart vad påståendet betyder;  

(ii) angett hur man i princip skall pröva dess hållbarhet; 

(iii) utföra prövningen. 

Så länge dessa villkor inte är uppfyllda, bör man nog akta sig för att bedyra 

att påståendet i fråga skulle vara hållbart eller ohållbart. Om jag säger ”Det 

är sant att tyskarna den 9 april 1940 gick till anfall mot Danmark och 

Norge”, men tillägger antingen ”Jag vet inte vad detta påstående betyder” 

eller ”Jag vet inte hur man avgör om påståendet är sant eller falskt” eller 

”Jag har inga som helst belägg för påståendet”, så gör vart och ett av dessa 

tillägg det ursprungliga påståendet absurt. Att säga att något är sant eller 

falskt tycks därför implicera att alla dessa tre villkor är uppfyllda.  

De tre villkoren har ordnats efter sin logiska betydelse. Uppenbarligen måste 

man ta reda på meningen och prövningsmetoden innan man kan börja 

operationalisera påståendet och samla in belägg för dess sanning eller falskhet. 1 

annat fall skulle man ju inte veta vad man operationaliserar eller varför man 

skaffar fram datamängderna. 

Det första villkoret faller som vi ser under vad jag har kallat semantisk 

analys och tolkning. Eftersom den behandlats mycket ingående i ett 

tidigare avsnitt kan det här förbigås. De resterande två villkoren kan 

däremot sägas höra till den egentliga hållbarhetsanalysen, såsom den här 

uppfattas och avgränsas. Det andra villkoret innebär först och främst att 

man måste bilda sig en uppfattning om vad som menas med ”sant” och 

”falskt”, ”verifiering”, ”falsifiering”, ”konfirmering”, ”konfirmeringsgrad” 

och liknande uttryck. Men det innebär också att man anger vilka belägg 

som skall anses bidra till att avgöra frågan om hållbarhet samt hur dessa 

belägg skall sållas fram. Det tredje villkoret slutligen innefattar 

operationalisering, insamlande av relevanta data samt analys och prövning 

av resultatet. 

Både vad gäller vi llkor (ii ) och (iii) kommer man in på svåra och omdis -  
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kuterade problem. till exempel frågan om olika teorier om vad som menas 

med sanning, om de empiriska observationernas kontra de teoretiska anta-

gandenas roll i vetenskapen samt om tillämpning av historisk källkritik, 

statistisk analys och intervjuteknik. Man måste också ta ställning till om det 

verkligen går att fastställa ett påståendes sanningsvärde. Hittills har jag 

utgått ifrån att hållbarhetsprövning innebär just att man försöker fastställa 

sanningsvärdet. Uttrycket ”verifiera” används om de operationer som utförs 

när man fastställer om ett verklighetsomdöme är sant och ”falsifiera” om 

motsvarande operationer för att fastslå om det är falskt. Det är emellertid 

uppenbart att det finns verklighetsomdömen, som inte ens i princip kan 

verifieras eller falsifieras. De kontrafaktiska påståendena faller inom denna 

grupp. Det tycks inte finnas någon möjlighet att verifiera eller falsifiera 

satsen (5) i vår inledande exempelsamling, helt enkelt därför att den uttalar 

sig om förhållanden som aldrig inträffat. Inte heller obegränsade universella 

påståenden av typen ”all makt korrumperar” kan någonsin konklusivt 

verifieras: de uttalar sig nämligen ej blott om förflutna och samtida utan 

även om framtida fall, vilka vi inte ens i princip kan empiriskt undersöka. 

Dessutom finns det många som hävdar, att inte ens teorier som i princip är 

helt åtkomliga för verifieringsförsök i praktiken kommer att kunna 

slutgiltigt bevisas vara sanna. Så många felkällor kommer nämligen in vid 

operationalisering och testning mot empiriska fall, att man aldrig kan vara 

riktigt säker på att ens en sådan teori är säkert verifierad.
2
 Mot den 

bakgrunden har falsifieringsstrategin bedömts som betydligt mer användbar: 

detta var också Poppers svar på verifieringsvägens oframkomlighet. 

Numera framhålls det emellertid att teorier inte ens kan falsifieras på ett helt 

säkert sätt.
3
 Man kan således blott tala om att teorier är mer eller mindre väl 

belagda. När man använder ord som ”verifierad” och ”falsifierad” bör man 

därför hålla i minnet, att de i själva verket är ungefärligen synonyma med 

”konfirmerad” respektive ”diskonfirmerad”. 

Tiden medger ingen djupare behandling av detta och en rad andra av 

hållbarhetsanalysens problem. Jag tvingas nöja mig med att ge några 

synpunkter på två andra spörsmål. 

6.2. Hållbarhetsanalys såsom falsifiering 

Politiska idéanalytiker brukar i vissa fall dra sig för en prövning av verklig-

hetsomdömens hållbarhet därför att det anses vara en alltför maktpåliggande 

uppgift. I inledningen till sin studie om revolutionsteorier från Marx till den 

ryska revolutionen söker Reidar Larsson motivera varför han valt att inte 

utsätta de marxistiska teoretikernas påståenden för någon hållbarhetsanalys. 

Hans resonemang är i huvudsak pragmatiska och praktiska. 
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”Such an examination would, if it were feasible, demand an investigation of 

almost the entire social and political history of Europe during more than a 

century.”4 

Ett liknande avståndstagande från hållbarhetsprövning finner man också i 

Olof Ruins tidigare omnämnda arbete om det svenska regeringsproblemet 

under efterkrigstiden. En hållbarhetskritik ”skulle, när det gäller diskus-

sionen i regeringsfrågan, svälla ut till en väldig forskningsuppgift. Den 

skulle så att säga bakvägen – i den mån man inte skulle nöja sig med 

impressionistiska randanmärkningar – helt enkelt leda till ett studium av hur 

regeringen i verkligheten arbetat och hur svensk partipolitik i verkligheten 

gestaltat sig under de senaste decennierna”.5 

För att bli begripligt måste detta praktiska avståndstagande antas utgå 

från det outtalade antagandet, att all hållbarhetsprövning innebär att man 

samlar in belägg för att konfirmera påståenden. Att försök att konfirmera 

exempelvis vissa sorters generaliseringar kan vara utomordentligt krävande 

råder det inget som helst tvivel om. Generaliseringarna (3), (6), (7) och (8) 

i katalogen ovan torde kräva ett stort och tålamodsprövande arbete för att 

kunna beläggas.  

För att visa detta kan vi exemplifiera med Bull-hypotesen, först 

formulerad av Edvard Bull och sedermera förfinad och testad av bland 

andra Walter Galenson och William Lafferty: ”Det gäller för Danmark, 

Norge och Sverige att ju snabbare övergången från jordbruks- till 

industrisamhälle har varit, desto radikalare har arbetarrörelsen blivit”. Som 

vi ser gäller generaliseringen för tre fall och den skulle i princip kunna 

konfirmeras genom en fullständig undersökning av alla tre fallen. 

Generaliseringen skulle kunna brytas ner till tre satser och sättas upp i 

följande konfirmeringstabell: 

Danmark har haft den långsammaste övergången från jordbruks- till in-

dustrisamhälle och har fått den minst radikala arbetarrörelsen 

Sverige har haft en snabbare övergång från jordbruks- till industrisamhälle än 

Danmark och har fått en mer radikal arbetarrörelse än Danmark 

Norge har haft en snabbare övergång från jordbruks- till industrisamhälle än 

Sverige och har fått en mer radikal arbetarrörelse än Sverige 

⸪ gäller det för Danmark, Norge och Sverige att ju snabbare övergången från 

jordbruks- till industrisamhälle har varit, desto radikalare har arbetarrörelsen 

blivit 

Slutledningen är som vi ser logiskt giltig. Men eftersom hållbarheten skall 

prövas, måste vi också avgöra om premisserna var för sig är sannolikt sanna 



eller väl underbyggda. Här krävs med andra ord inte bara en giltig utan en 

sund slutledning. 
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Den gängse metodologin säger nu att vi måste operationalisera begreppen. 

Här blir det väl aktuellt med att bygga någon sorts index på radikalism samt 

på vad som skall anses konstituera ett jordbruks- respektive ett industri-

samhälle. Detta är naturligtvis ingen enkel uppgift. Sedan får man bestämma 

sig för vilken sorts källmaterial som skall anses vara relevant och sist men 

inte minst samla in det och titta efter om det bekräftar hypoteserna. 

Insamlingen av material kräver kanske arkivforskningar i alla tre länderna. 

Operationaliseringen och framför allt anförandet av belägg förutsätter 

således en stor arbetsinsats. För att övertyga sig om detta behöver man bara 

titta på Laffertys bok, som innehåller den senaste brottningen med denna, 

trots allt relativt enkla generalisering.6 

Reidar Larsson och Olof Ruin tycks således ha rätt i sitt avståndstagande, 

förutsatt att hållbarhetsprövning likställs med verifiering eller konfir -

mering. Men denna premiss håller enligt min mening inte alltid streck. Jag 

skulle rentav vilja gå ett steg längre och hävda, att falsifiering många 

gånger är den lämpligaste strategin för hållbarhetsprövning i ett idékritiskt 

sammanhang. 

När man nagelfar politiska uttalanden, ideologier, doktriner, betänkanden 

eller vad det nu kan vara är det ju i första hand inte fråga om att uppställa 

egna påståenden om verkligheten. Man skärskådar i stället vad andra har 

sagt eller kommunicerat. Härvid tycks försök till falsifiering eller  

diskonfirmering ligga närmare till hands än försök till verifiering. Fördelen 

med detta arbetssätt är att man kan utsätta påståenden för kraftfull håll -

barhetskritik utan att själv överhuvudtaget behöva samla in några data om 

det sociala eller politiska livet. Man hushållar med tid och arbete utan att 

förlora något i sak. Man kan ställa och besvara några frågor, som hör ihop 

med det ovan berörda andra villkoret för en hållbarhetsprövning: Är på-

ståendena överhuvudtaget prövbara? Uttalar de sig om yttersta orsaker, 

tingens väsen eller kontrafaktiska förhållanden. vilket gör dem principiellt 

oåtkomliga för empirisk prövning? Är påståendena operationaliserade? Är 

validitetsproblemet i så fall löst på ett någorlunda acceptabelt sätt? Man kan 

också ställa och besvara spörsmål, som hänger samman med det tredje 

villkoret. Är utsagorna underbyggda med belägg? Är beläggen relevanta? 

Är de tillräckliga för att avgöra frågan om konfirmering/diskonfirmering?  

Uppenbarligen har man riktat väsentlig hållbarhetskritik mot en författares 

påståenden, om man kan påvisa, att de överhuvudtaget inte kan prövas 

empiriskt. Man reducerar också styrkan i hans utsagor genom att påpeka att 

inga belägg anförts. Om han i likhet med Lin Piao i vårt inledande exempel 

(6) hävdar, att han har slutgiltiga bevis för att ett påstående är sant, men det 

kan påvisas att beläggen är för svaga för en sådan slutsats, så är också detta 

en väsentlig form av hållbarhetskritik. Uppenbarligen kan allt detta utföras 

utan att man själv behöver göra några empiriska studier. 
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Eftersom spörsmålen är formulerade utifrån en metodologisk grundsyn, så 

behöver man heller knappast befara att det skulle bli impressionistiska och 

ointressanta randanmärkningar om den empiriska verkligheten. Det före-

faller mig som om både Reidar Larsson och Olof Ruin skulle ha kunnat 

komma betydligt längre längs hållbarhetslinjen, om de valt denna falsi -

fieringsväg. 

Ett exempel på detta tillvägagångssätt må anföras. Under 1950-talets 

diskussion om atomvapen ansåg många, att dessa stridsmedel borde an-

skaffas därför att de skulle höja det svenska försvarets effektivitet. I en 

hållbarhetskritik av detta resonemang har Ellen Larson i sin bok om etiska 

argument i den svenska freds- och försvarsdebatten gått med på att kärn-

vapen naturligtvis leder till ökad stridseffekt. Men, fortsätter hon, detta 

kan inte utan vidare likställas med ökad försvarseffekt. För att få fram 

försvarseffekten måste de skador, som drabbar landet genom ett innehav 

av atombomber, dras ifrån de svenska atomvapnens stridseffekt. Någon 

sådan kalkyl har emellertid atomvapenanhängarna aldrig gjort. Därmed 

har de tagit för givet något som måste bevisas vara sant eller åtminstone 

sannolikt sant, hävdar Ellen Larson. Som synes genomför hon här en 

hållbarhetsanalys utan att göra någon egen empirisk undersökning och 

utan att förfalla till impressionistiska randanmärkningar. 7 Poängen är att 

hon gör ett falsifieringsförsök. 

6.3. Regelkonflikter i hallbarhetsanalysen 

Den hållbarhetsanalys som hittills behandlats har utgått från det tysta 

antagandet att forskaren och upphovsmannen till den text som har analy-

serats har hyst samma uppfattning om vilken relation det är man prövar när 

man utför en hållbarhetsanalys. Vi har utgått ifrån, att man menar samma 

sak när man säger att det som sägs är (sannolikt) sant, (sannolikt) falskt, 

väl underbyggt eller illa underbyggt. Denna regel har emellertid sina 

undantag. Det finns olika åsikter om vad ”sanning” eller ”falskhet” kan 

tänkas betyda; följaktligen finns det också olika uppfattningar om vilken 

relation det är man prövar vid en hållbarhetsanalys. Innan jag går in på 

dessa regelkonflikter, skall jag i korthet presentera den sanningsteori, som 

ligger till grund för denna framställning. 

6.3.1. Korrespondensteorin för sanning 

Det finns tre klassiska teorier om vad ”sanning” kan tänkas betyda: (i) den 

pragmatiska teorin, (ii) koherensteorin och (iii) korrespondensteorin.? Det 

är till den senare som de flesta samhällsvetare idag medvetet  eller omedve-

tet torde ansluta sig. Den säger att ett påstående är sant, om och endast om 
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det anger att vissa sakförhållanden föreligger och det dessutom är så, att 

dessa sakförhållanden faktiskt också föreligger. På motsvarande sätt är ett 

påstående falskt, om det anger att vissa sakförhållanden existerar men det 

samtidigt förhåller sig så att dessa sakförhållanden faktiskt inte föreligger. 

Om en utsaga är sann råder således en överensstämmelse eller korrespon-

dens mellan det som påståendet utsäger och ett faktum. Om påståendet är 

falskt, föreligger inte denna samstämmighet. Det måste med andra ord 

finnas något annat än det som sägs, som gör att det som sägs blir sant eller 

falskt. 

Vid en första anblick kan det möjligen förefalla rimligt att anta, att det 

som påståenden skall korrespondera mot bör vara händelser, situationer 

eller andra sakförhållanden. Det verkar således inte orimligt att hävda att 

den sanna satsen ”C. G. Ekman tvingades år 1932 avgå som svensk stats-

minister” korresponderar med den faktiska händelse, som ägde rum på 

sommaren detta krisdrabbade år. Antagandet blir emellertid betydligt 

mindre övertygande, om vi står inför sanna negativa satser av typen ”C. G. 

Ekman bildade inte sin första regering året efter första världskrigets slut” 

eller möjligen sanna påståenden av typen ”om C. G. Ekman inte hade 

förnekat att han erhållit penningbidrag från den nyligen kraschade 

Kreugerkoncernen, så skulle han antagligen ha suttit kvar som regerings-

chef fram till den stora krisuppgörelsen 1933” eller med nödvändighet 

sanna påståenden av typen ”antingen bildade C. G. Ekman sin första 

regering år 1924 eller inte”. Men i alla dessa senare fall finns det ändå ett 

faktum, som är relaterat till den sanna eller sannolikt sanna satsen. Det är 

lika mycket ett faktum att Ekman inte bildade sin första regering år 1919 

som att han gjorde det år 1924. Detta visar, att det faktum som ett 

påstående korresponderar med inte får förväxlas med det objekt, den 

situation, den händelse eller den möjlighet som påståendet handlar om. 

Den korrespondens som moderna varianter av korrespondensteorin för 

sanning talar om föreligger således mellan påståenden och fakta och fakta 

är i detta fall inte detsamma som konkreta händelser.
9
 

Men vad är det då som gör att ett faktum korresponderar med ett 

påstående under det att ett annat korresponderar med ett annat? Denna 

fråga är mycket svår att besvara. En del har hävdat, att det rör sig om en 

kopiering eller avbildning, andra att det är fråga om s.k. strukturell över-

ensstämmelse. Ingen av dessa uppfattningar är emellertid särskilt tillfreds-

ställande. Kanhända kan lösningen finnas, om man arbetar i enlighet med 

de riktlinjer, som den wittgensteinska synen på språkets mening dragit upp. 

Det faktum som korresponderar med ett givet påstående anges av de regler 

som styr användningen av den symbol, som brukas för att uttrycka 

påståendet. Det finns en regel som styr användningen av ”C. G. Ekman 

tvingades år 1932 avgå som svensk statsminister” och den anger, att det 
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faktum som korresponderar mot påståendet i fråga, och vars existens gör 

påståendet sant, är det faktum att C. G. Ekman år 1932 tvingades avgå som 

svensk statsminister.10 

6.3.2. Den pragmatiska sanningsteorin 

Den pragmatiska synen på sanning är inte lätt att återge, ty det finns flera 

sådana utvecklade av bland andra amerikanerna Charles Pierce, William 

James och John Dewey. Allmänt torde emellertid kunna sägas, att en idé – 

ett uttryck som hos dessa författare täcker varje opinion, tro, påstående 

eller utsaga – är ett instrument med en särskild funktion. En sann idé är en 

idé som fyller sin funktion, som verkar på ett visst sätt; en falsk idé är en 

idé som inte fungerar. 

William James hävdade bland annat, att religiösa och metafysiska påstå -

enden och system inte skulle bedömas efter om de avbildade verkligheten 

eller var logiskt konsistenta utan med utgångspunkt från om de kunde 

tillfredsställa de personer som omfattade dem. ”The true is the expedient 

in the way of our thinking, just as the right is the expedient in the way of 

our behaving”, yttrade han vid ett tillfälle.11 Av jämförelsen mellan san-

ning och rätt framgår, att den pragmatiska teorin kan uppfattas som en 

utsträckning av det utilitaristiska sättet att tänka från etiken till kunskaps -

teorin. Ännu klarare framstår parallellen mellan det som är nyttigt och det 

som är sant i ett uttalande av Dewey:  

if ideas, meanings, conceptions, notions, theories, systems are instrumental to an 

active reorganization of the given environment, to the removal of some specific 

trouble and perplexity, then the test of their validity and value lies in 

accomplishing this work. If they succeed in their office, they are reliable, sound, 

valid, good. true.12 

Den pragmatiska teorin, vilken naturligtvis är mer komplicerad än som här 

har framgått, innehåller som vi ser den helt rimliga iakttagelsen, att våra 

idéer används på många olika sätt och följaktligen måste accepteras eller 

förkastas på varierande grunder. Som sanningsteori har den emellertid 

avgörande brister. En svaghet är, att den bortser från (i) distinktionen 

mellan att acceptera något i allmänhet och att acceptera något som sant. 

Råd, beslut, värderingar, förslag, planer, utrop, påståenden, ursäkter, löf ten. 

utopier kan alla accepteras eller förkastas. Men de godtas och avfärdas av 

olika skäl just därför att de regler som styr uttalandet av dem är olika. På 

samma sätt som dessa ”idéer” normalt uttrycks med olika ord, så kläds 

accepterandet eller förkastandet av dem också i olika språkliga dräkter, t.ex. 

”gott” eller ”ont”, ”rätt” eller ”fel”, ”rimligt” eller ”orimligt”, ”klokt” eller 

”oklokt”, ”lämpligt” eller ”olämpligt”. Men att 
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sammanföra alla slags ställningstaganden till allt som vi säger och tänker 

under rubriker som ”sanning” och ”sanningsprövning” leder till onödig 

tankeoreda. Att godta en idé som nyttig är en sak som har med bland annat 

dess följdverkningar att göra; att påstå att den är sann innebär att man 

hävdar att den säger hur fakta är när fakta också är som den säger. En idé 

kan mycket väl tänkas fungera väl i samhället även om den är falsk. Det är 

denna viktiga distinktion mellan att fungera och att vara sann som den 

pragmatiska teorin inte lyckas få något grepp om.13 

En annan brist hos den pragmatiska sanningsteorin är att den tenderar att  

bortse från (ii) distinktionen mellan att något är möjligt att acceptera eller 

accepterat som sant och vad termen ”sanning” betyder. Teorin uttalar sig 

snarare om det praktiska problemet att nå fram till och testa vad som tycks 

vara sant än det teoretiska problemet om sanningens natur. Anhängarna av 

teorin blir därför benägna att reducera uppfattningen att vara sann till den 

att vara hållen för sann eller rentav till den att vara testad för sanning. 

Charles Pierce kunde därför säga: ”The opinion which is fated to be 

ultimately agreed to by all who investigate, is what we mean by the truth. ” 

Vi kan således konstatera, att pragmatiska kriterier som nytta och 

tillfredsställelse snarare är skäl för att hålla något för sant än element i en 

definition av ”sann” eller ”sanning”.14 

Sammanfattningsvis kan sägas att den pragmatiska sanningsteorin säger 

oss mycket om de olika slag av ställningstaganden vi gör till olika slags 

saker vi säger. Den hjälper oss emellertid inte att hålla isär dessa slutsatser 

från frågan vad det betyder att säga om det som sägs att det är sant.  

6.3.3. Koherensteorin för sanning 

Starkare stöd bland fackfilosofer torde koherensteorin ha. Den var karak-

teristisk för de stora rationalistiska, systembyggande metafysikerna Leibniz, 

Spinoza och Hegel; men den omfattades också av en del tidigare logiska 

empirister som Neurath och Hempel. Sant eller falskt skall enligt 

anhängarna av denna teori analyseras i termer av koherens eller förenlighet. 

Vad som exakt menas med ”koherens” är inte alltid klart: så mycket kan 

emellertid sägas att koherens inte är en relation mellan påståenden och 

händelser, situationer, tillstånd eller fakta utan en relation mellan påståen-

den. Att säga att något som sägs är sant eller falskt är således att säga att det 

är förenligt eller oförenligt med en uppsättning andra påståenden. När man 

testar om ett påstående är sant, så tar man alltså reda på om det är 

sammanhängande i ett större system av påståenden. Det system av utsagor 

som det måste sammanhänga med kan till exempel, enligt de anhängare av 

teorin som är logiska positivister, vara det som accepteras inom modern 

vetenskap. Vilken sorts relation till en mängd av påståenden är det då, som 

gör att ett givet påstående blir sant? Enligt den ena måste formell konsis-  
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tens råda. Hållbarhetsprövning skulle enligt detta synsätt reduceras till 

konsistensprövning, en metod som ovan hänfördes till den logiska analy-  

sen. Detta är emellertid högst otillfredsställande, ty enligt vanligt språk-

bruk kan ett påstående vara konsistent med en uppsättning andra påståen-

den utan att det fördenskull är sant. Påståendet ”C. B. Macpherson är 

Englands mest kände nu levande politiske filosof” motsägs inte av påstå-

endet ”England har fostrat många framträdande politiska filosofer”, men 

trots detta vet vi att det är falskt. Konsistens tycks alltså inte vara någon 

tillräcklig betingelse för sanning.
15

 Vi hänförde ju också konsistenspröv-

ningen ovan till den logiska analysen. 

Enligt den andra tolkningen måste ett sant omdöme vara relaterat till 

resten av systemet genom en logisk implikationsförbindelse. Ett påstående 

är sant om det logiskt följer av en uppsättning andra påståenden. Att 

fastställa påståendets sanning skulle med andra ord vara detsamma som 

att avgöra om det är en slutsats i en logiskt giltig slutledning. Men som vi 

erinrar oss från avsnittet om giltig argumentering, kan faktiskt en sats 

logiskt härledas ur andra satser utan att den fördenskull behöver vara 

sann. En falsk slutsats kan ju logiskt härledas ur falska premisser. Detta 

visar att logisk följd inte kan vara något riktigt adekvat kriterium på 

sanning i empirisk mening. 

Anhängarna av koherensteorin brukar hämta sina främsta exempel från 

aprioriska resonemang inom matematiken, logiken och metafysiken. Det 

bör också observeras att det finns ett nära samband mellan mening och 

sanning i de analytiska resonemang, som utmärker dessa vetenskaper: en 

sats sanning avgörs ju här faktiskt genom en analys av de i satsen 

ingående orden. Men detta är också koherensteorins avgörande svaghet: 

den ger kriterier för sanning och falskhet endast för analytiska satser men 

inte för syntetiska. Den är en teori för koherens mellan satser och andra 

satser men ingen teori för koherens mellan påståenden och fakta från vår 

erfarenhetsvärld. Därför är den otillräcklig som sanningsteori för 

erfarenhetskunskaper.
16

 

6.3.4. Marcuses förkastande av korrespondensteorin 

Annorlunda uppfattningar om sanning kan bland annat återfinnas i den 

marxistiska, konservativa och den fascistiska politiska traditionen. 1 en 

bok om Herbert Marcuses politiska filosofi konstaterar Alasdair Maclnty-

re att Marcuse förkastar vissa sanningskriterier. Frågan är då vilken Mar-

cuses egen syn på sanning är. Men han klargör aldrig vilka sanningskrite-

rier han själv godtar eller till vilka sanningskriterier han själv appellerar 

när han ber läsarna godta hans egna påståenden. Detta är Maclntyres 

första invändning. 

När Marcuse talar om sanning så råkar han in i två svårigheter. Marcuse 
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kontrasterar det som är sant med det som bara är faktiskt, och förkastar 

som empiricistisk varje teori som ser sanning som överensstämmelse med 

fakta. Ty att vara förenlig med fakta är enligt Marcuse att vara osann. Men 

han talar aldrig om hur vi skall kunna avgöra vilka de fakta är som gör 

hans egen uppfattning sann; men ändå är ju hans egen teori sann eller falsk  

beroende på vilka dessa fakta är. Vidare beror all diskussion på att delta -

garna har gemensamma kriterier för vad som är sant eller falskt. När dessa 

kriterier själva ifrågasätts, är det ännu viktigare att man klart anger hur 

sanning skall kunna uppnås, hävdar Maclntyre. 

Men det finns också en tredje svårighet. Marcuse skriver ibland som om 

varje epok hade sina egna sanningskriterier. Men om sanning är något 

som är relativt i förhållande till tid och plats, hur skall vi då kunna döma 

mellan teorier som kommit fram vid olika tidpunkter och på olika platser? 

Behovet av sanningsbegrepp. som inte är relativt, är uppenbart, hävdar 

Maclntyre.17  

Av Maclntyres analys att döma avvisar Marcuse korrespondensteorin; 

vilket synsätt han själv positivt omfattar kan man däremot inte med be-

stämdhet säga. I varje fall föreligger en klar regelkonflikt mellan Maclnty-

res och Marcuses uppfattningar. 

6.3.5. Pragmatiska sanningsdoktriner i konservatism och nazism 

Andra politiska filosofer har mycket klart försvurit sig åt ett pragmatiskt 

sanningsbegrepp. Inom den konservativa idékretsen synes Louis Gabriel de 

Bonald ha omfattat en pragmatisk syn på sanning. Han tycks ibland 

likställa det sanna med det nyttiga. Tingsten skriver härom i De konserva-

tiva itMerna: ”Alla sanningar är nyttiga för människorna: denna tes är 

väsentligen sann, och skälet härför är uppenbarligen, att vad som är nyttigt 

för människorna är en sanning.” Tingsten nöjer sig med att konstatera detta 

och antyder inte att här skulle föreligga en mer fundamental motsats-

ställning – regelkonflikt – mellan hans egen analysposition och den franske 

ideologens.18 

Många nazistiska tänkare har anammat ett pragmatiskt sanningsbegrepp. 

Generellt sett finns det hos dem en tendens att mäta teoriernas värde efter 

deras förmåga att stimulera till handling, hävdar Tingsten i sitt arbete om 

nazismens och fascismens idéer. Särskilt framträder tanken, att alla resultat 

av andligt arbete är i djupare mening sanna, då de tjänar livet. Klarare än 

någon annan av de nationalsocialistiska tänkarna hävdar Alfred Rosenberg 

i Der Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts  att tankar bör bedömas med 

hänsyn till effekten. Efter att ha citerat Goethes ord ”blott vad fruktbart är, 

är sant” (was fruchtbar ist, allein ist wahr), förklarar han att även 

villfarelsen kan vara organiskt sann, ”då den gör de från förstånds-, 

åskådnings- eller viljesynpunkt osäkra handlingsdugliga och stegrar deras 

skaparkraft”. För oss 
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nationalsocialister, skriver Rosenberg, är sanning ”icke en fråga om logik, 

riktighet eller falskhet, utan innebär, att ett organiskt svar fordras på 

frågan: fruktbar eller ofruktbar”. 

Ur denna pragmatiska synvinkel, fortsätter Tingsten, måste nazismens 

seger te sig som ett bevis på sanningen av dessa teorier. Denna slutsats har 

också dragits av rörelsens ledare, påpekar han. Så förklarade exempelvis 

Goebbels, att den nazistiska ideologin bestått det från sa nningssynpunkt 

avgörande provet genom att segra.
19

  

Noter 

1 En precisering kan i detta sammanhang vara på sin plats. Man bör skilja mellan 

satser (sentences), verklighetsutsagor (propositions) och verklighetsomdömen 

eller (verklighets)påståenden (statements). Två satser uttrycker samma utsaga 

om de betyder samma sak; två satser uttrycker samma påstående eller verklig-

hetsomdöme om de betyder samma sak och dessutom hävdar att samma sak är 

sann om samma sak vid samma tidpunkt. Ehuru satsen ”Olof Palme avgår idag” 

uttalad idag och igår uttrycker samma utsaga, så uttrycker de inte samma 

påstående, eftersom de säger att den svenske statsministern avgår vid olika 

tidpunkter. Det är påståenden eller verklighetsomdömen i denna mening som är 

bärare av sanningsvärde, inte satser eller verklighetsutsagor. Detta är 

genomgående underförstått i den fortsatta framställningen. Ang. dessa 

distinktioner se Brody 1973, 53 ff. 

2 Se t.ex. Popper 1968, kap. 3, §§ 14–15 och 18 samt kap. 5. 

3 Se t.ex. Lakatos 1970, 95 ff. 

4 Larsson 1970, 12 f. 

5 Ruin 1968, 34. ”Hans skäl är helt övertygande”, noterar Hessler instämmande i 

ett sakkunnigutlåtande (1966, 520 f.). Jfr också Algotsson 1975, 24 f. 

6 Black 1952, 281 ff. Exemplet är konstruerat just utifrån Lafferty 1971, 20 ff. 

7 Larson 1973, 25 ff. För ett par andra exempel se Holmström 1972, 53 ff. och 81 

ff. 

8 Mer adekvat vore det att tala om tre grupper av teorier. – Andra sanningsteorier t.ex. 

verifierbarhetsteorin, den performativa teorin och teorin om logisk överflödighet 

har ingen omedelbar relevans för den innehållsliga idéanalysen, varför de förbigås. 

Mer härom i White 1970, 91 ff. och Brody 1973, 57 ff. 

9 White 1970, 102 ff. – Problemet vad relationen mellan faktum och påstående 

närmare skall anses innebära förbigås nogsamt i detta sammanhang. För reso-

nemang om detta se White 1970, 105 ff. och Brody 1973, 62 f. Se också Bergström 

1972, 92; Gregor 1971, 44, 53; Popper 1972, 44 f. och Popper 1974, 223 ff. och 

Tarski 1949, 52 ff. 

10 Brody 1973, 62. 

11 Pap 1949, 372 f. 

12 White 1970, 124. Se även Ezorsky 1967, 427 ff. 
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13 White 1970, 125; Ezorsky 1967, 428. 

14 White 1970, 125 ff.; Ezorsky 1967, 428 ff.; Brody 1973, 58 f. 

15 Pap 1949, 356 f. 

16 White 1968, 130ff.; White 1970, 109 ff.: Brody 1973, 59. 

17 Maclntyre 1970, 14 f. Jfr Popper 1962 b, 41 (Hegels sanningsteori). 

18 Tingsten 1966 c, 36. 

19 Tingsten 1936, 69 ff. 



7. Tre värdeproblem 

Låt oss betrakta följande, på måfå utvalda utsagor: 

”Grundlagar och vanliga lagar ... bör anpassas efter landets beskaffenhet, till ett 

kallt, hett eller tempererat klimat, till jordmånen, till landets belägenhet och storlek, 

till folkets levnadssätt som jordbrukare, jägare och herdar.” (Montesquieu.) 

”Lika energiskt som arbetarna böra genom sina fackföreningar motsätta sig alla 

försök att ytterligare nedsätta deras i förväg nog knappa löner, lika kraftfullt måste 

de klassmedvetna bland dem, de socialdemokratiskt bildade arbetarna, verka för 

att deras klass skall få vederbörligt politiskt inflytande. Bägge delarna behövas 

sålunda: fackföreningar såväl som en politisk organisation. Genom att på lämpligt 

sätt använda bägge dessa vapen skall arbetarrörelsen hastigast och jämnast 

utveckla sig mot sitt stora slutmål: arbetarklassens fullständiga frigörelse från all 

träldom, politisk, ekonomisk, social och andlig.” (Branting) 

”Det främsta onda är obegränsad regeringsmakt.” (von Hayek) 

”Den afrikanska socialismens grundval och mål är storfamiljen.” (Nyerere) 

”Vi har en demokratisk diktatur . . . Dess första uppgift är att undertrycka de 

reaktionära klasserna och elementen och de utsugare i landet som sätter sig upp 

mot den socialistiska revolutionen, att undertrycka alla dem som försöker 

omintetgöra vårt socialistiska uppbyggnadsarbete.” (Mao Tse-tung) 

”Gärna medalj men först rejäl pension” (Socialdemokratisk valaffisch, 1 juni 1958) 

Talet om vad som är målet, vad som är ont, vad som är uppgiften eller vad 

som är bättre visar, att dessa satser uttrycker värdeomdömen. Med 

”värdeomdömen” menas det som uttrycks med satser av typen (i) ”detta är 

gott”, ”detta är värdefullt”, ”detta är dåligt”, ”detta är önskvärt”, ”detta är 

rätt” eller ”detta är bättre än” Just i detta avsnitt inkluderas också det som 

utsägs av (ii) böra-satser (”detta bör göras”) i värdeomdömen, 

Värdeomdömen kan i och för sig också uttryckas av satser med en helt 

annan grammatisk form, t.ex. ”den demokratiska diktaturens första 

uppgift är att undertrycka de reaktionära klasserna”; denna utsaga torde 

emellertid i vissa fall kunna formuleras som en böra-sats utan att 

innebörden därmed förändras; därmed torde den också kunna tolkas som 

ett värdeomdöme. 

”Värdeomdömen” betecknar således åtminstone innebörden av utsagor 

som kan kallas ”värdesatser” eller ”böra-satser”. Enligt vissa 
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tänkare kan värdeomdömen referera till företeelser i verkligheten som vi 

kan kalla ”värden” eller ”värdeegenskaper”. Bakom uttalandet av värde-

omdömen antas ofta ligga mentala akter eller psykiska tillstånd av typen 

känslor, upplevelser eller tankar. Det är viktigt att dessa psykiska 

fenomen skiljs från innebörden av värdesatser; därför kan de lämpligen 

ges en särskild beteckning, ”värderingar”. ”Värdefrågor” slutligen 

kommer i min terminologi att beteckna en mycket vidsträckt grupp av 

problem, som på något sätt rör värdesatser, värdeomdömen, 

värden/värdeegenskaper eller värderingar.
1
 

Hur forskningen förhåller sig till eller bör förhålla sig till värdefrågor har 

som få andra vetenskapsfilosofiska problem fått blodet att svalla i sam-

hällsvetarnas ådror. Den klassiska konflikten är naturligtvis den Wertur-

teilsstreit, som rasade i det wilhelminska Tyskland under årtiondena när-

mast före det första världskriget. Klimax nåddes den 4 januari 1911 vid ett 

möte med Verein für Sozialpolitik i Berlin. Redan före sammanträdet var 

stämningen bland de cirka 50 deltagarna synnerligen uppjagad. Man kom 

högtidligen överens om att inte föra några protokoll. Stenograferna skicka-

des hem. Deltagarna fick svära på att inte yppa något om förhandlingarna 

för någon utomstående. Inga av de utomordentliga promemorior som låg till 

grund för debatten fick publiceras. De farhågor som antagligen låg bakom 

detta hemlighetsmakeri besannades. Mötet blev en bitter kraftmätning 

mellan framför allt Max Weber och Werner Sombart å ena sidan och en 

majoritet bestående av bland andra Joseph Schumpeter, Leopold von Wiese 

och Eduard Spranger å den andra. Sammankomsten avbröts i och med att 

”värdefrihetens” främste förespråkare, Weber, i ursinne lämnade lokalen. 

De tyska samhällsvetarna delades upp i två läger, som i viss utsträckning 

äger bestånd än i denna dag.
2
 

Spörsmålet om en ”värdefri” samhällsvetenskap har aldrig riktigt upphört 

att engagera. Ett mäktigt uppsving har intresset fått genom den delvis 

marxistiskt inspirerade våg av kritik av ”värdefriheten”, som gjort sig 

gällande sedan 1960-talets slut. 

Innan detta problem tas upp till behandling, skall emellertid en annan fråga 

ställas, nämligen om ideologier till en övervägande del består av vad som 

brukar kallas ”verklighetsomdömen” eller om ”värderingar” utgör det 

dominerande inslaget. 

7.1. Tingstens lära om att verklighetsomdömen ”spelar 
huvudrollen” 

I ett programmatiskt förord till De konservativa idéerna framlade Herbert 

Tingsten i slutet av 1930-talet en berömd åsikt om förhållandet mellan vad 
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han kallade verklighetsomdömen och värderingar i politiska ideologier. Han 

skrev: ”Mina redogörelser för skilda politiska åskådningar vill ..., i den mån 

så kan anses behövligt, ange de godtyckligheter eller tankefel, som varit 

väsentliga för deras utformande. Det är här naturligtvis inte fråga om att 

kritisera värderingar – i fråga om dessa föreligger ju ej sanningsfrågan. Men 

ideologier – dvs. system av föreställningar, som anses skola egga till politiskt 

handlande eller allmänt antas spela denna roll – är inte, som stundom 

tanklöst påstås, väsentligen serier av värderingar. Verklighetsomdömen spela 

huvudrollen.” 

Politiska åskådningar utgår ofta från en uppfattning om verklighetens 

beskaffenhet, fortsatte Tingsten sin utläggning. Ibland framstår de som 

konsekvenser av metafysiska system. ”Den katolska samhällsläran anses 

innefatta de regler för det mänskliga samlivet, som av Gud fastslagits i 

bibeln eller genom den katolska kyrkans ledning ... En profan metafysik, 

som likaledes bildat underlag för en rad ideologier, är naturrätten 

Överhuvudtaget har föreställningar om världens och människornas 'sanna 

natur' varit av utomordentlig betydelse i den politiska doktrinbildningen. 

Nära denna typ av ideologiska utgångspunkter står historieuppfattningar 

och härpå grundade förutsägelser om framtiden.” Som exempel på detta 

anförde Tingsten Hegels och Marx’ historiefilosofier samt nazismens ras-

lära. 

Tingsten tvingades emellertid medge, att det faktiskt finns en grupp av 

politiska ideologier, som tar sin utgångspunkt i vad han kallade en redovi-

sad. subjektiv värdering. ”Typiskt är, då utilitarismen säger sig utgå från 

strävandet till välstånd, nytta eller lycka ... Maurras förklarar sig vara 

relativist och fullt medveten om sin subjektivism, då han uppställer Frank-

rikes väl som målet för sin politiska verksamhet ... Vad som dessa ideolo-

gier påstår sig kunna prestera, är en klarläggning av de medel, som skall 

användas för att nå ett av alla eller en åsyftad grupp eftersträvat mål ... I 

detta sammanhang skall endast understrykas, att det inte är möjligt att från 

de allmänna värdepremisser, som nämnts, komma till några som helst 

direktiv för det politiska handlandet utan att framlägga en uppfattning om 

den verklighet, som man vill förändra.” Även dessa subjektivt grundade 

ideologier var därför, menade Tingsten, i allt väsentligt försök att fastställa 

empiriska sammanhang.3  

En stunds eftertänksamt studium av Tingstens formuleringar ger vid 

handen, att alla de tre nyckeluttrycken ”värderingar”, ”verklighetsom-

dömen” och ”spela(r) huvudrollen” torde kunna uppfattas på olika sätt. 

Detta gör att Tingstens ord kan ges fyra tolkningar: 

 

Tolkning 1 

 verklighetsomdömen som uttrycks med hjälp av satser vilka till sin 

grammatiska form är indikativer förekommer betydligt oftare i poli -  

11 Vedung 
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tiska ideologier än värdeomdömen vilka uttrycks med hjälp av satser med en annan 

grammatisk form än indikativ; 

 

Tolkning 2 

Verklighetsomdömen förekommer betydligt oftare i politiska ideologier än 

värdeomdömen; 

 

Tolkning 3 

Verklighetsuppfattningar i bemärkelsen psykiska övertygelser betyder mer 

för uppkomsten och utbredningen av eller livskraften hos politiska 

ideologier än värderingar i bemärkelsen psykiska övertygelser; 

 

Tolkning 4 

En persons (grupps) omfattande av verklighetsomdömen i politiska ideologier 

förklarar mer av hans (dess) handlande än hans (dess) omfattande av 

värdeomdömen. 

 

Tolkning 1 får betraktas som relativt orimlig. Tingsten nämner aldrig ordet 

”sats”, han talar enbart om verklighetsomdömen och värderingar. Men 

bortsett från om det rör sig om en rimlig tolkning av Tingsten eller ej, är den 

tes som däri uttrycks hållbar eller inte? Om man enbart ser till det explicit 

uttryckta i en ideologi finns det enligt min mening mycket som talar för att 

tesen är hållbar, även om en verklig prövning av den naturligtvis endast kan 

utföras om man gör empirisk–lingvistiska undersökningar av olika 

ideologier. Men samtidigt måste det starkt understrykas, att den förutsättning 

som tesen vilar på, nämligen att den grammatiska formen är det 

huvudsakliga kriteriet på om en utsaga kan tillskrivas sanningsvärde är 

otillfredsställande. Det är snarare användningen i varje enskilt fall och inte 

satsens grammatiska form, som här är avgörande. Detta får vissa praktiska 

konsekvenser för den kvantitativa fördelningen mellan utsagor som kan 

respektive inte kan tillskrivas sanningsvärde, ty satser som till formen är 

indikativa kan också användas för att uttrycka normer, utfärda befallningar 

eller utföra handlingar. Den nya svenska grundlagen innehåller många satser, 

vilka till formen är indikativa, men som i första hand inte beskriver något 

utan uttrycker rättsregler, t.ex. de första, andra och tredje paragraferna som 

lyder: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket'', ”Regeringsformen, 

successionsordningen och tryckfrihetsförordningen är rikets grundlagar” och 

”Riksdagen är folkets främsta företrädare”.4 

Ibland kan utsagor uppenbarligen ha både en informativ och en 

evaluativ–preskriptiv innebörd samtidigt. Det är inte orimligt att ge 

följande avsnitt ur Vänsterpartiet kommunisternas program från år 1967 

denna tredubbla innebörd (verklighetsutsaga, socialism är bra, socialism 

bör främjas): 

Socialismen avlöser kapitalism och imperialism. Folket överför produktionsmedlen i 

gemensam ägo och tillgodogör sig vinsten av sitt arbete. Socialism kan säkra ett bättre 

liv i frihet och fred åt alla folk. I fri samverkan, genom diskussion och beslut i 
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demokratiska former kan folket bestämma sitt lands utveckling och sina egna villkor. 

Socialismen lägger grunden för en utveckling fram mot ett klasslöst samhälle. Där 

arbetar varje människa efter sin förmåga och tar del av produktionsresultatet efter 

sina behov.'5 

 

Överhuvudtaget har man under senare decennier på ett helt annat sätt än tidigare 

fått upp ögonen för det icke-informativa bruket av politiskt språk. 

Den svårighet med Tolkning 1, som kommer sig av det lingvistiskt-

grammatiska kriteriet, kan undvikas, om Tolkning 2 accepteras, dvs. att 

verklighetsomdömen förekommer betydligt oftare i politiska ideologier än 

värdeomdömen. Denna utläggning implicerar att kriteriet för att skilja 

verklighetsomdömen från värdeomdömen inte är satsens form utan något 

annat. Vad detta andra är sägs inte klart ut i Tingstens framställning. Vi 

behöver heller inte explicit utarbeta detta utan kan nöja oss med konstate -

randet att Tingsten tycks ha arbetat med ett intuitivt kriterium, som ytterst 

icke varit knutet till form. Denna andra tolkning av Tingstens 

framställning är som var och en genast inser betydligt rimligare än den 

första. Men är tesen som den uttrycker också lika hållbar som tesen i 

Tolkning 1? 

Om man ser till den del av en ideologi som vanligtvis brukar explicit 

uttryckas i tal eller skrift ligger det antagligen fortfarande något i den, 

även om det informativa elementet nog måste tillmätas en betydligt mindre 

framträdande plats än vad Tingsten ville hävda. Detta beror på det nyss 

berörda förhållandet att det politiska språket kan ha många andra uppgifter 

än att förmedla information; ser man till bruket upptäcker man snart att det 

evaluativa eller preskriptiva bruket många gånger överskuggar det infor-

mativa, även om satserna är stöpta i indikativ form och i förstone kan 

synas vara enbart beskrivande. 

Om man däremot tar hela ideologin och inte bara den explicit utsagda 

delen i beaktande så är det inte alls säkert att verklighetsomdömena 

dominerar. Ideologier är ju enligt Tingsten system av föreställningar som 

anses skola egga till politiskt handlande eller allmänt antas spela denna roll. 

Detta innebär väl rimligtvis att de kan ses som en argumentering för någon 

sorts praktiska slutsatser, dvs. värdeomdömen. Antagligen skulle Tingsten 

ha gått med på detta men vad han ville påstå var att argumenteringen för 

slutsatsen bestod av verklighetsomdömen. Men för att en praktisk 

slutledning skall vara fullständig och för att den skall kunna vara gilt ig 

åtminstone i princip så måste den logiskt föregås av minst en värdepremiss. 

Man kan hålla med Tingsten så långt att värdepremissen eller vär-

depremisserna ofta är underförstådda i praktiska slutledningsresonemang. 

Man redovisar blott slutsatsen och de deskriptiva premisserna eller kanske 

rent av endast de senare. Detta mönster är oerhört vanligt. Man bör 
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emellertid härav inte dra slutsatsen att aktörerna inte skulle ha någon 

värdepremiss. Antingen anses den alltför självklar för att behöva angivas 

explicit (frihet är bra) eller så betraktas den som så kontroversiell att man 

helst utesluter den (lägre inflation är bättre än ökad sysselsättning). Fors-

karen bör emellertid i sådana fall inte dra sig för att arbeta fram de 

underförstådda normativa premisserna. Denna typ av systematisk eller 

utfyllande tolkning behandlades ovan i kapitel 3. Tingsten som inte urskilde 

något semantiskt skede i sin idékritik hade en tendens att undervärdera 

tolkningens betydelse. Han nöjde sig ofta med att bokstavstolks ideologiska 

utsagor och kom därför uppenbarligen att bortse från att värdepremisserna 

vanligen är underförstådda. Påpekandet av denna underlåtenhet undergräver 

naturligtvis helt hans tes, om den preciseras enligt Tolkning 3). Om 

ideologier ses som argumenteringar för praktiska slutsatser (som 

naturligtvis kan vara mycket generella) så kommer det värderande elemen tet 

att förekomma lika ofta som det beskrivande. 

Som företrädare för Ttolkning 3 kan kanske Gunnar Heckscher betecknas 

i hans välbekanta polemik mot Tingsten i slutet av 30-talet och början av 

40-talet. Ej sällan stöter det på stora svårigheter, hävdade Heckscher, att 

avgöra var gränsen går mellan vad han kallade verklighetsomdömen och 

värderingar. Ej sällan torde ett felaktigt verklighetsomdöme trots allt vara 

en förklädnad för en faktiskt befintlig värdering. Det har obestridligen sitt 

intresse att rycka bort klädnaden men värderingen kan under vissa 

omständigheter överleva avslöjandet. Ett bestämt konstaterande av det ena 

eller det andra momentets övervägande betydelse var därför i regel långt 

ifrån lätt. 

Heckscher gav ett exempel för att illustrera vad han menade. Ar 1936 

aktualiserades i svensk politik försvarsfrågan tillsammans med den sociala 

frågan. Högern och socialdemokratin var huvudmotståndare. Vad verklig-

hetsuppfattningen beträffar förelåg otvivelaktigt vissa skillnader. Det utri -

kespolitiska läget bedömdes något mer pessimistiskt på högerhåll, landets 

försvarsmöjligheter något mer pessimistiskt bland socialdemokraterna. 

Vidare ansågs ojämnheten i inkomstfördelningen av socialdemokraterna ha 

något allvarligare konsekvenser än vad deras motståndare ville medge. 

Men det starka patos som mobiliserades på ömse sidor tycks vara utomor-

dentligt svårt att förklara uteslutande genom hänvisning till de skäligen 

begränsade skillnaderna i verklighetsuppfattning. I själva verket torde det 

på ömse sidor till ej ringa del ha varit fråga om ett önsketänkande, som 

betingades av skillnaden i inbördes värdering av de båda aktuella syftena. 

För socialdemokratin tedde sig nämligen höjandet av de lägre samhälls-

klassernas levnadsstandard som ett absolut, oeftergivligt krav, inför vilket 

t.o.m. åtgärder för rikets försvar måste stå tillbaka. Högern däremot ansåg 

socialpolitiken icke kunna ställa ytterligare anspråk på allmänna medel  
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annat än i den mån rimlig säkerhet vunnits på det försvarspolitiska områ-

det.
6
  

Kanske kan man tolka Heckschers uttalande så att han här företräder den 

tredje, ideologipsykologiska eller ideologisociologiska interpretationen: att 

verklighetsuppfattningen i bemärkelsen psykiska övertygelser betyder mer 

för uppkomsten och utbredningen av eller livskraften hos en politisk 

ideologi än värderingen i bemärkelsen psykiska övertygelser. Denna 

tolkning av Tingsten är enligt min uppfattning icke alldeles orimlig; 

”spela(r) huvudrollen” och en del andra utsagor kan kanske ges en sådan 

innebörd. Den är dock mindre rimlig än Tolkning 2. Men låt oss bortse 

från om tolkning (iii) är en rimlig återgivning av Tingstens framställning 

eller ej och i stället se till hållbarheten hos den tes som tolkningen uttryc-

ker. Det förefaller då som om Heckschers ståndpunkt har mer fog för sig 

än Tingstens. Att värderingar psykologiskt sett ligger djupare och är mer 

fundamentala för uppkomsten av en ideologi än övertygelserna om verk-

ligheten är en mycket gammal och vid det här laget ganska välbelagd 

uppfattning, som ligger till grund för en stor del av den sociologiska, 

psykologiska och historiska utforskningen av idéers och ideologiers ur-

sprung. Man skulle ju hypotetiskt kunna hävda att det är detta som förkla-

rar varför ideologier eller argumenteringar i olika praktisk-politiska frågor 

ofta innehåller likartade verklighetsomdömen samtidigt som dessa har 

olika centralitet i utsagemängderna beroende på att de är rangordnade av 

värdeomdömen på olika sätt.
7
 

Om Heckscher hade stannat vid detta, skulle hans uppfattning i sak 

fortfarande ha kunnat betraktas som gångbar och dessutom väl förenlig med 

Tingstens enligt Tolkning 2. För uppkomsten av en ideologi är värderingarna 

grundläggande, skulle han ha kunnat hävda, men rent kvantitativt består 

ideologierna till största delen av verklighetsomdömen. Men i sitt fortsatta 

resonemang gick han ett steg längre. Av sin alldeles rimliga 

socialpsykologiska iakttagelse tycks han ha velat dra slutsatsen, att endast 

den historiska, sociologiska eller socialpsykologiska infallsvinkeln skulle 

vara berättigad vid studiet av ideologier (och annat politiskt språk). Han 

tenderar att göra den historiska (eller i vårt språk ”den funktionella”) 

aspekten till den allenarådande; det legitima i ett innehållsligt förfaringssätt 

understryks inte. Han poängterar inte, att idéhistoriska frågor aldrig kan 

besvaras med idékritisk analys och vice versa. Han ligger snubblande nära att 

begå det genetiska misstaget. Vad Tingsten däremot i motsats till sin kollega 

hade upptäckt och kämpade för var, att idéhistoria och idékritik är två i 

logisk mening helt skilda vetenskapliga företag. I detta mycket viktiga 

avseende är mitt eget synsätt otvetydigt helt i linje med Tingstens. Den 

antihistoricistiska tendens, som finns inbyggd i distinktionen mellan inne-

hållslig och funktionell analys av politiska budskap, riktar sig därför också 
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i högsta grad mot det heckscherska synsättet.  

Enligt Tolkning 4 uppfattas Tingstens idé som en hypotes eller ett relativt 

kategoriskt påstående om att en persons (grupps) omfattande av verklighets -

omdömen i en ideologi förklarar mer av hans (dess) handlande än hans 

(dess) omfattande av värdeomdömen. För denna tolkning talar det faktum 

att begreppet ideologi definieras som något som kan förklara handlingar; 

ideologier sägs ju vara föreställningar som anses skola egga till politiskt 

handlande eller allmänt antas spela denna roll. Tolkning 4 torde vara mer 

rimlig än 1 men mindre sannolik än särskilt 2 men även 3. 

Sakligt sett är den tes som uttrycks i denna tolkning egendomlig. Man 

kan ju inte generellt påstå, att antingen omfattandet av värderingar eller av 

verklighetsomdömen väger tyngre, eftersom båda är lika nödvändiga i en 

rationalistisk förklaring av ett agerande. Däremot kan man naturligtvis 

hävda att värderingen av ett sakförhållande beskrivet i ett verklighetsom-

döme vägt tyngre och därmed förklarar mer av ett ställningstagande än 

värderingen av ett annat. Men det är ju något annat än att allmänt uttala sig 

om omfattandet av verklighets- respektive värdeomdömen. 

7.2. Att värderingar styr val: irrelevant för 
giltighetsfrågan 

Frågan hur man skall pröva giltigheten av politiska värdeomdömen – i 

bemärkelsen det som politiska värdesatser uttrycker – måste på skarpast 

möjliga sätt skiljas från frågan hur värderingar – i bemärkelsen mentala akter 

eller psykiska tillstånd – verkar i den idéanalytiska forskningsprocessen. Det 

senare spörsmålet kan indelas i frågor om värderingars inverkan på 

forskarens val av (i) forskningsområde och forskningsproblem och (ii) 

begrepp, hypoteser och teorier men även (iii) hur eventuella värdeomdömen i 

forskningsresultaten inverkar på olika delar av omgivningen. 

Förvisso är det alldeles rimligt att hävda, att (i) och (ii) måste träffas 

genom val och att dessa åtminstone i vissa fall är styrda av värderingar av 

vad som är intressanta forskningsområden och viktiga problem eller frukt -

bara begrepp och klassifikationer. Värderingarna kan vara av många olika 

slag; så kan man exempelvis tala om värderingar som är inspirerade av 

vetenskapen och sådana som är inspirerade av utomvetenskapliga faktorer. 

Man kan således säga, att begrepp och klassifikationsscheman kan vara 

konsekvenser av värderingar, dvs. betingade eller orsakade eller på annat 

sätt påverkade av värderingar. Enligt en metod som rekommenderas av 

Gunnar Myrdal, bör forskaren sträva efter att göra sig medveten om de 

värderingar som styr dessa val för att kunna utsätta dem för en kritisk 

granskning och därigenom undvika att otillbörliga värderingar styr urva -  
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let.8 När vi själva utför dessa forskningspsykologiska eller forsknings-

sociologiska handlingar eller när vi i efterhand studerar sådana handlingar, 

så står spörsmålet om värderingars inverkan på de olika valen naturligtvis 

centralt. Vi kan då påvisa, att en viss värdering orsakat, att forskaren valt 

ett visst problem, klassifikationsschema eller en viss hypotes. Men därmed 

har vi endast angett hur det kom sig, att forskaren kom på problemet eller 

hypotesen eller teorin; vi har inte sagt något om huruvida schemat är 

fruktbart eller hypotesen sann eller falsk. Ty de värderingar , som ligger 

bakom ett val eller en upptäckt, kan inte bestämma giltigheten hos det som 

ett budskap uttrycker. Detta inses lätt, om vi gör antagandet att två forskare 

samtidigt och oberoende av varandra kommit på att de vill testa hypotesen 

att folket i en liberal demokrati övar inflytande över eliten genom att den 

senare i sina beslut rättar sig efter vad den föreställer sig kommer att bli 

folkets reaktioner på olika tänkbara åtgärder (lagen om de föregripna 

reaktionerna). Den ene forskaren, som anser att den kapitalistiska 

demokratin är ett sken, drivs av en önskan att visa att den är falsk. under 

det att den andre, som är en varm demokrat, önskar visa att den är sann. 

Vilken betydelse har denna skillnad i utgångsläge för bedömningen av det 

vetenskapliga slutresultatet? Ingen alls. Testningen sker ju genom en 

empirisk prövning mot verkligheten, inte genom att man drar in de 

personliga värderingarna hos forskarna. 

Frågan om forskaren är påverkad av sina egna privata värderingar eller om 

samhällsvärderingar ”färgar” hans forskning och om sådan påverkan eller 

färgning eventuellt skulle kunna undvikas är exempel på psykologiska och 

sociologiska problem, som i och för sig kan vara synnerligen intressanta. 

Men svaren har inte ett dyft med prövningen av några vetenskapliga resultat 

att göra. Hur man kommer på ett problem eller ett klassifikationsschema 

eller en hypotes är nämligen logiskt oberoende av frågan hur giltigheten hos 

forskningsresultaten skall avgöras. Att värderingar eventuellt påverkat vissa 

val eller beslut som forskaren har gjort är helt enkelt irrelevant som 

argument vid bedömningen av hans forskningsresultat. Lika irrelevant för 

testningen är frågan vilka effekter som de vetenskapliga resultaten kommer 

att få och vilka intressen som de i så fall kommer att gynna. Underlåtenhet 

att hålla isär frågan om hur värdeomdömens giltighet skall prövas och 

spörsmålen om hur värderingar inverkar på olika val i forskningsprocessen 

eller vilka konsekvenser detta kan få för mottagandet av 

forskningsresultaten har lett till otroligt många ofruktbara skendiskussioner 

om ”värdeproblemet i vetenskapen”.9 

Svårigheten att i praktiken hålla isär dessa båda problem framgår av 

Stefan Björklunds Politisk teori. Björklunds principiella inställning är all-

deles uppenbart densamma som den som genomsyrar detta arbete. Avsnit-

tet om värdeproblemen avslutas nämligen med ett starkt normativt fördö -  
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mande av Mannheims kunskapsrelativism, vilken ju som bekant innebär ett 

programmatiskt hävdande av att svaret på frågan om en ideologis ursprung 

har relevans för svaret på frågan om dess giltighet. Men denna principiella 

hållning har enligt min mening inte tillåtits slå igenom i hans egna mer 

konkreta resonemang om värdeproblem med den genomreflekterade 

konsekvens, som hade varit önskvärd. 

Efter att ha talat om att politiska teorier består av tre olika slag av 

uttalanden, som han kallar ”värderingar”, ”beskrivningar” och ”hand-

lingsnormer” och gjort uttalanden som tyder på att det han i första hand 

avser att diskutera är hur man avgör giltigheten hos ”värderingar” i 

bemärkelsen värdeomdömen (som jag här använder ordet), börjar han utan 

att markera övergången tala om politiska teoriers ”samband” med ”sociala 

värderingar”. Misstanken att han här glider in i vad jag kallar det 

funktionella perspektivet bekräftas när han påpekar, att det finns två 

”samband” mellan ”politisk värdering” och ”teoribildning” som lär vara 

ofrånkomliga. ”Urvalet av de sociala fenomen som teorin omfattar är alltid 

beroende av en värdering av vad som är intressant och viktigt att få klarlagt 

av vetenskapen. Bakom en teori för vilken lagstiftande, styrande och 

dömande statsfunktioner är centrala begrepp, ligger en annan värdering av 

vad som är intressant än det gör bakom en teori som kretsar kring 

maktfördelning inom näringslivet.” Man får lätt det intrycket att det inte är 

logisk-deduktiva samband mellan värdeomdömen och andra omdömen som 

här avses utan att det är någon sorts kausala samband mellan psykiska 

värderande tillstånd och val som författaren åsyftat. 

Det andra viktiga, kausalt betonade sambandet är mellan ”värderingar” 

och ”skapandet av en begreppsapparat”. Björklund refererar här de olika 

maktdefinitionerna i C. Wright Mills The Power Elite och Robert Dahls 

Who Governs? Dahl definierar makt som en individs eller grupps förmåga 

att med framgång genomdriva eller förhindra en åtgärd. Efter en grundlig 

undersökning kom han fram till att ingen grupp hade monopol på makt i 

New Haven. Alla grupper hade möjlighet att påverka besluten. Det bety-

der inte att makten var jämnt fördelad mellan individer. Däremot var, an-

såg Dahl, eliterna flera och konkurrerande och deras makt baserad på 

massans samtycke. För Mills var däremot enligt Björklund den mest be-

tydelsefulla makten inte makten att åstadkomma eller förhindra beslut i 

politiska frågor utan att kontrollera vad som får bli en politisk fråga. Vissa 

objektivt möjliga åtgärder når aldrig så långt att de formuleras som 

beslutsmöjligheter. Eliten utövar sin makt genom att uppifrån forma det 

samtycke som ligger till grund för det politiska livet. Om man skall 

besvara frågan om makteliten skall man följaktligen inte studera 

beslutsfattande utan icke-beslutsfattande. 

För att empiriskt ge svar på spörsmålet om makteliten måste makt 
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definieras, fortsätter Björklund. Och vid valet mellan definitioner måste 

”värderingar” få ett oundvikligt inflytande. ”Bakom begreppet non-deci-

sion-making ligger en kritisk syn på de sociala förhållandena i Förenta 

Staterna. Dahl däremot är i stort sett tillfreds med den amerikanska demo-

kratin.” Och Björklund tillägger: ”om utgångspunkten präglas av en vär-

derande attityd till verkligheten, kan detta inte undgå att sätta spår i 

forskningsprodukten. Begreppsapparaten genomsyrar forskningsproduk-

ten. Och via forskningsprodukten får forskarens värderingar effekt på vår 

allmänna attityd till den politiska verkligheten.” 

I och för sig kan Björklunds resonemang om hur olika värderande 

attityder eller psykiska tillstånd (kausalt) påverkar val av definitioner och 

begreppsapparater eller urval av sociala fenomen inte betecknas som orim-

liga. Även påståendet om att värderingarna via forskningsprodukten får 

(kausala) effekter på våra attityder förefaller rimligt och väl värt att ytterli-

gare testa. Felet är att man av framställningen i just detta stycke bibringas 

uppfattningen, att besvarandet av dessa båda funktionella problem skulle 

ha relevans för besvarandet av den innehållsliga frågan om värdeomdö-

mens giltighet. Att resonemanget delvis är hämtat från den amerikanske 

statsvetaren och mannheimianen William Connolly förstärker detta intryck. 

Även om Björklund i princip har tagit avstånd från den kunskapsre-

lativistiska tesen, så har han underlåtit att i detta speciella sammanhang 

poängtera, att frågorna om huruvida värderande attityder styr urval och så 

småningom får effekter logiskt sett är irrelevanta för frågan om teorin är 

klar, konsistent eller sann. Detta visar hur svårt det är även för principiellt 

avogt inställda personer att välja sig mot ”värderingar styr urvalet”-argu-

menteringens locktoner. Kanske är det mångtydigheten hos termen ”vär-

deringar”, som fått Björklund att för ett ögonblick tappa garden. Nu glider 

han utan att på minsta sätt markera övergångarna mellan i varje fall två helt 

olika betydelser: (i) det som en värdeutsaga utsäger (värdeomdömet eller 

värdeomdömena) och (ii) den värderande attityd eller process eller det 

värderande psykiska tillstånd som eventuellt ligger bakom uttalandet av en 

värdeutsaga eller valet av begrepp. Men att försöka ta ställning till värde-

utsagors innehåll är något helt annat än att ta ställning till om och hur 

värderande attityder påverkar val.
10

  

7.3. Om prövning av värdeomdömens giltighet 

Tingsten menade uppenbarligen, att vetenskapen inte kan göra anspråk på att 

avgöra om värdeomdömen är giltiga eller ej. I fråga om dem föreligger ju 

inte sanningsfrågan, hävdade han. Detta synsätt saknar ingalunda aktuella 

företrädare inom nordisk statskunskap. ”Statskunskap är en veten-  
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skap om politik, inte i politik”, skriver Ingemar Lindblad utan att blinka i sin 

introduktion till den politiska vetenskapen. Samma uttalande återkommer i 

Westerståhls arbete Att studera politik.
11

 Denna ståndpunkt kan spåras 

tillbaka till Axel Hägerströms berömda installationsföreläsning Om 

moraliska föreställningars sanning från år 1911. Hägerström yttrade: ”Då 

vetenskapen endast har att framställa, vad som är sant, men det är en 

omening att betrakta en föreställning om ett böra såsom sann, kan ingen 

vetenskap ha till uppgift att framställa, huru vi böra handla.” Vetenskapen, 

sammanfattade han, ”har icke att på något sätt värdera. Lika litet som den 

kan visa, att givna regler böra följas, lika litet kan den visa att de icke böra 

följas och andra handlingsprinciper träda i stället. Den här framställda 

åsikten . . . hävdar . . . att moralvetenskapen icke kan vara en lära i moral 

utan blott en lära om moralen”.
12

  

Inte heller internationellt är det svårt att finna företrädare för denna åsikt. 

I anglosaxiskt politiskt tänkande ligger T. D. Weldon i The Vocabulary of 

Politics nära denna ståndpunkt, även om hans uppfattning syns mig mera 

nyanserad än som vanligen antas.
13

 Det mest extrema uttalande i denna 

riktning som jag överhuvudtaget lyckats finna finns i Ludwig von Mises 

bok om kapitalism och socialism från mellankrigstiden. Som svar på 

frågan om den liberala ideologi, som Mises själv omfattar, är optimistisk 

eller ej svarar Mises, att ”för en så helt igenom vetenskapligt grundad 

ideologi som liberalismens kan den frågan ej ens diskuteras, om den 

kapitalistiska samhällsordningen är god eller dålig, om man kan tänka sig 

en bättre eller ej och om man på några filosofiska eller metafysiska 

grunder har att förkasta den eller ej. Liberalism utgår från rent 

vetenskapliga grunder, från nationalekonomin och sociologin, vilka inom 

sina system inte känner till någon värdering, vilka inte har något alls att 

säga i frågan, huruvida något är bra eller dåligt och hurdant något bör vara. 

De skall bara fastställa vad som är och hurdant det är”.
14

  

Min uppfattning är att denna ståndpunkt fortfarande rymmer en liten 

men principiellt viktig kärna av sanning. Detta innebär emellertid inte att 

vetenskapen praktiskt sett skulle stå alldeles lamslagen inför problemet 

om värdeomdömens giltighet. Tvärtom finns det idag anledning att starkt 

ta avstånd från läran om att statskunskapen enbart är en vetenskap om 

politik. 

7.3.1. Metaetikens angreppssätt 

Ett sätt att nalkas problemet hur man i den politiska idéanalysen skall kunna 

ta ställning till värdeomdömens sanning har utbildats inom den metaetiska 

moralfilosofin. Det tar sin utgångspunkt i allmänna läror om 

värdens/värdeegenskapers och värdesatsers natur. 

Metaetiken uttalar själv inga moraliska förhållningsregler utan innehåller 
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resonemang om sådana. Innan man ger sig in i en diskussion om metaetiska 

värdeteorier, är det klargörande att skilja mellan (i) värdeontologiska 

teorier och (ii) värdesatsteorier. Med ett ontologiskt påstående avses ett 

uttalande om vilka objekt, egenskaper och relationer, som finns respektive 

inte finns. De värdeontologiska teorierna innehåller utsagor om huruvida 

det i verkligheten faktiskt existerar värden eller ej. Värdesatsteorier är 

däremot teorier om hur värdesatser skall tolkas och preciseras, så att man 

tydligare än i de ursprungliga formuleringarna kan se vad de betyder. 15 Vi 

ser här att värdeteorierna är starkt förknippade med frågan om det mora -

liska språkets mening. Därmed kommer vi också tillbaka till de olika 

uppfattningarna om vad mening är för något.  

ljuset av denna lilla begreppsutredning kan de klassiska metaetiska 

värdeteorierna tolkas som olika kombinationer av skilda sorters värdesatsteorier 

och värdeontologier. Vi erhåller följande uppställning:16  

    Värdesatsteori 

Objektivistisk Subjektivistisk Nonkognitivistisk 

Värde-

onto-

logi 

Positiv Värdeobjek-
tivism 

    

Negativ   Värderelati-
vism (subjek-
tivistisk 
värdeteori) 

Värdenihilism  
(Nonkognitivis-  
tisk värdeteori) 

 

Fig. 7.1. Metaetiska värdeteorier 

7.3.1.1 Värdeobjektivismen 

Den traditionella värdeobjektivismen betraktas således som en förening av en 

referensteori för värdesatsernas mening och en positiv värdeontologisk 

teori.17 Gemensamt för gruppen av objektivistiska värdesatsteorier är att 

”bra” i värdesatser av typen ”revolutionära befrielsekrig mot kolonialmakter 

är bra” anses betyda något i bemärkelsen referera till något; de tolkas således 

som påståenden om verkligheten. Vidare anses det utpekade föremålet – i 

detta fall revolutionära befrielsekrig mot kolonialmakter –vara utrustat med 

en särskild objektiv egenskap, nämligen godhet. Eftersom det rör sig om 

verklighetsomdömen kan de prövas mot verkligheten och i princip vara 

antingen sanna eller falska.18 Den positiva objektivistiska värdeontologin 

säger att det dessutom finns eller i varje fall i princip kan finnas objekt, vilka 

vid sidan av alla vanliga empiriskt konstaterbara naturliga egenskaper också 

har en uppsättning värdeegenskaper, som kan uppfattas antingen direkt eller 

indirekt genom erfarenheten (etisk naturalism) 
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eller genom ett slags omedelbar upplevelse eller intuition (etisk intuitio-

nism).
19

  

Men värdeobjektivismen i dessa klassiska tappningar har utsatts för stark 

kritik både vad gäller den underliggande meningsteorin och teorierna om hur 

man kan verifiera omdömena. Åtminstone i dessa former måste den därför 

idag betraktas som övergiven.
20

 

7.3.1.2. Den metaetiska värderelativismen 

Som alternativ till den gamla värdeobjektivismen har en grupp av teorier 

lanserats, vilka går under den gemensamma beteckningen värdesubjekti -

vism eller värderelativism. Den vanliga metaetiska värderelativismen –

vilken inom parentes sagt är något annat än den vetenskapliga värderelati-

vismen
21

 – har en subjektivistisk värdesatsteori. Enligt denna skall satser 

av typen ”revolutionära befrielsekrig mot koloniala förtryckare är fel
—

tolkas som om de uttryckte påståendet, att den som uttalar satsen erfar en 

viss känsla eller intar en viss attityd gentemot det objekt han talar om. De 

skall ej tolkas som påståenden om objektet, i detta fall de revolutionära 

befrielsekrigen mot koloniala förtryckare, utan om subjektet eller den 

talande personen. Härav kommer benämningen ”subjektivistisk” värde-

satsteori.
22

 Den metaetiska värderelativismen innebär vidare en negativ 

värdeontologi. Den förnekar således uttryckligen, att det skulle finnas 

objekt i världen, som vid sidan av alla empiriskt konstaterbara naturliga 

egenskaper också skulle vara utrustade med en uppsättning värdeegenska-

per, vilka människan skulle kunna nå kunskap om genom sinnena eller 

omedelbart genom intuitionen. 

Om den subjektivistiska teorin gäller i kanske ännu högre grad än den 

objektivistiska att den är uppenbart otillräcklig som övergripande värde-

teori. Ett motargument må räcka. Antag att personen A säger: ”jag gillar 

revolutionära befrielsekrig mot koloniala förtryckare” och att personen B 

säger: ”jag ogillar revolutionära befrielsekrig mot koloniala förtryckare”. 

Enligt värdesubjektivismen betyder ”jag gillar x” detsamma som ”x är 

rätt” och ”jag ogillar x” detsamma som ”x är orätt”. Då ”jag-gillar-satser-

na” icke motsäger varandra och då ”jag-gillar-satserna” och ”x-är-

satserna” skall betyda exakt samma sak, så kan ”x är rätt” respektive ”x är 

orätt” icke motsäga varandra (eftersom de uttalas av två olika personer). 

Man skulle då samtidigt kunna hävda både att ”x är orätt” och att ”x är 

rätt”. Men denna konsekvens är orimlig. Det är orimligt att hävda att en 

och samma handling är både rätt och orätt. Alltså måste den metaetiska 

värderelativismen vara felaktig.
23

  

7.3.1.3. Värdenihilismen: mogen för omprövning 

Bland de klassiska värdeteorierna återstår då värdenihilismen (den emoti-  
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va eller icke-kognitiva teorin). Även värdenihilismen har en negativ 

värdeontologi. Men i motsats till värdeobjektivismen har den dessutom en 

icke-kognitiv värdesatsteori, vilket innebär att värdesatser icke anses ut -

trycka några påståenden alls om verkligheten, inte ens om den talande 

personen. Värdesatser uppfattas som alltigenom ateoretiska, varför krite -

rier på sanning eller falskhet överhuvudtaget icke äger sin tillämpning på 

dem. Värdesatser uttrycker direkt och omedelbart en känsla, en befallning, 

ett råd eller en rekommendation. De skall inte tolkas som om de beskrev, 

att den talande personen erfar en känsla, utfärdar en befallning, ger ett råd 

eller framkastar en rekommendation. Värdesatser fyller expressiva, 

evokativa, preskriptiva och kanske även andra icke-kognitiva funktioner 

men ger ingen information. Eller med Alfred Ayers ord: 

In saying that a certain type of action is right or wrong, I am not making any 

factual statement, not even a statement about my own state of mind. I am merely 

expressing certain moral sentiments . . . If a sentence makes no statement at all, 

there is obviously no sense in asking whether what it says is true or false.24 

Om den värdenihilistiska ståndpunkten skulle vara riktig, vilken blir då 

konsekvenserna för den innehållsliga analysen av politiska värdeomdö-

men? Om värdesatser generellt sett inte uttrycker några påståenden över-

huvudtaget utan enbart emotioner, befallningar eller råd, så tycks det ju 

inte vara någon särskilt meningsfull uppgift för en vetenskap som efter-

strävar objektivitet att uttala sådana satser. Det tycks ju heller inte vara 

någon poäng med att studera andras värdeutsagor, eftersom deras giltighet 

varken kan fastställas på induktiv eller deduktiv väg. 

Värdenihilismen har länge haft ett starkt grepp om forskningen i Sverige, i 

varje fall på ett principiellt plan. Både internationellt och här i landet har 

emellertid på senare år starka invändningar börjat resas mot värdenihilis-

mens anspråk på att ha lämnat ett uttömmande svar på problemet hur 

värdeutsagor skall tolkas och beläggas. En viktig invändning ligger i 

påvisandet att värdenihilismen utgår från en kausal, psykologisk el ler 

pragmatisk meningsteori. Värdesatsernas mening sägs vara deras disposition 

att vara orsakade av, eller orsaka, det förhållandet att vissa psykiska proces-

ser hos sändaren respektive mottagaren inträffar. Men kan dessa psykiska 

processer verkligen likställas med värdesatsernas mening? Det är klart att 

termen ”mening” faktiskt kan användas på detta sätt. Men meningen med en 

utsaga kan också ha att göra med språkets egenskap att utgöra en kalkyl, 

och det är denna mening som har det största intresset i detta sammanhang. 

Man kan nämligen säga, att meningen med en språkakt kan vara en och 

densamma oavsett vilka psykiska processer som har föregått den eller vilka 

psykiska effekter den har fått. Som jag så många gånger  
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tidigare har påpekat, bör frågan om mening besvaras med hjälp av en 

innehållslig analys; värdenihilisterna begår misstaget att försöka besvara 

den med hjälp av en funktionell analys av utsagornas uppkomst och effek-

ter.”
25

 

Som exempel kan vi ta utsagan ”avskaffa jordbruksregleringen!” Ytt-

randet av denna sats kan som var och en förstår vara orsakat av en mängd 

olika psykiska processer eller tillstånd. t.ex. ilska, hat, fruktan, sorg, 

ledsnad, saknad, resignation, glädje och likgiltighet. Den kan också få en 

rad olika effekter t.ex. förvåning, förtjusning och avsky. Men oavsett vad 

som ligger bakom eller framkallas av yttrandet, så är dess mening i den 

aktuella språksituationen densamma. Meningen förblir konstant oavsett 

orsaker och effekter. Härav framgår att meningen med en utsaga inte kan 

likställas med de psykiska processer som orsakar den eller som den ger 

upphov till. Men det är just detta som värdenihilisterna gör. när de påstår 

att värdesatser fyller expressiva eller evokativa funktioner. Medan de har 

trott sig besvara frågan om värdesatsernas mening i bemärkelsen deras 

logiska innehåll har de i själva verket lämnat svar på ett helt annat spörs-

mål, nämligen om deras ursprung och konsekvenser. Det är onekligen 

egendomligt att se hur denna enkla tumregel om att man måste hålla isär 

frågorna om ursprung och effekt å ena sidan och giltighet å den andra i 

praktiken inte har efterlevts ens av flera av vårt århundrades främsta 

filosofiska tänkare. 

7.3.1.4. Preskriptivism och nynaturalism 

Under intryck av bland annat denna tungt vägande kritik har på senare tid 

två nya skolor vuxit fram inom metaetiken. De går under beteckningarna 

preskriptivism och nynaturalism (deskriptivism). Enligt preskriptivismen, 

vars främste företrädare är R. M. Hare, uttrycker värdesatser råd, re-

kommendationer, instruktioner eller vägledning av något annat slag för val 

mellan alternativ.
26

 Nynaturalismen är inte på långt när så enhetlig som 

preskriptivismen. Två av dess mest uppmärksammade företrädare är 

Philippa Foot och G. J. Warnock. I vissa avseenden tycks denna teori 

innebära en återgång till värdeobjektivismen. Åtminstone vissa nynatu-

ralister hävdar exempelvis, att det inte alltid är logiskt möjligt att skilja 

mellan moraliska utsagors beskrivande och värderande mening och att de 

kriterier som tillämpas i värdeomdömen inte är enbart en fråga om fritt 

val.
27

 Uppenbart är att den mest intressanta diskussion som försiggår just 

nu inom metaetiken utspelar sig mellan deskriptivister och preskriptivister. 

Båda skolorna har fått utstå en omfattande kritik, som det här skulle föra 

för långt att gå in på. Den kan väl sägas visa att det ännu är för tidigt att 

uttala om nynaturalism eller preskriptivism representerar det sista ordet 

inom metaetiken. 
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7.3.1.5. En praktisk utväg 

Vi kan nu sammanfattningsvis konstatera, att metaetiken inte har något klart 

besked att ge vad beträffar frågorna om värdesatsers mening och hur 

värdeomdömen skall bestyrkas. Visserligen tycks det finnas goda skäl att ta 

ställning mot värderelativismen och värdeobjektivismen i deras gamla 

klassiska form. De moderna invändningarna mot värdenihilismen väger 

också tungt. Däremot syns det mig svårt att på diskussionens nuvarande 

ståndpunkt generellt slita tvisten mellan nynaturalister och preskriptivister. 

Eventuella förhoppningar om att metaetiken skulle kunna tillhandahål la 

klara råd och anvisningar har därmed grusats. Detta bör dock inte ge 

anledning till dystra grubblerier och resignerad självuppgivelse. Den inne-

hållsliga politiska idéanalysen får i stället välja strategin att från fall till fall 

söka avgöra hur värdesatser skall tolkas. Låt oss se hur långt denna maxim i 

förening med lärdomarna från metaetiken kan föra oss. 

Först bör ytterligare en elementär distinktion göras mellan att (i) påstå 

något om värdesatser och värdeomdömen och (ii) uttala värdeomdömen. 

Inte ens den mest radikala värdenihilism kan tolkas så, att den skulle 

utestänga alla påståenden om värdeomdömen från det vetenskapliga för-

fattandet. Sådana utsagor påstår ju något om verkligheten och kan därför i 

princip konfirmeras eller falsifieras. Man kan konstatera vilka värdesatser 

som faktiskt uttalats i ett visst sammanhang och vid en viss tidpunkt.  Man 

kan undersöka varför en viss person eller grupp av personer slutit upp 

bakom vissa värdeutsagor, t.ex. försöka avgöra vilka värderande attityder 

som legat bakom uttalandet av dem. Man kan också söka fastlägga vilka 

funktioner utsagorna får för det politiska systemet, partiet. gruppen eller 

personligheten. Man kan självfallet, för att uttrycka saken i denna fram-

ställnings eget analysspråk, utsätta värderingar för en funktionell idéana-

lys.28 

Men man kan också, det måste starkt poängteras, uttala värdeomdömen 

med anspråk på vetenskaplighet. Alla värdeomdömen är inte lika bra eller 

lika dåliga från vetenskapens synpunkt sett. Det är i detta avseende som 

Hägerströms, Tingstens, Lindblads och Westerståhls ovan anförda utta -

landen ger rum för en onödigt resignerad hållning. Deras slagord att veten-

skaplig (politisk) moralfilosofi blott får vara en lära om moral och icke i 

moral är med andra ord mogen för en revidering. 

Här bör emellertid en alldeles fundamental distinktion införas mellan två 

olika typer av värdeomdömen. De kan benämnas kategoriska och instru-

mentella värdeomdömen. Ibland talar man också om intrinsikala och ex-

trinsikala respektive absoluta och relativa värdeomdömen. 29 Antag att en 

person A hävdar att en inskränkning av yttrandefriheten i pressen är 

önskvärd ty då minskar risken för avslöjanden av inhemsk spionageverk-  
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samhet mot främmande makt. Antag vidare att personen B tycker illa om en 

dylik åtgärd just därför att den antas få denna effekt. Här står vi dels inför 

en motsättning som gäller hur man skall värdera ett handlingsalternativ. 

Men samtidigt råder det enighet om vilka konsekvenser detta ingrepp 

kommer att få. Utsagor av denna senare sort uttrycker instrumentella 

värdeomdömen. Deras logiska struktur är att ett visst handlande H (att 

inskränka yttrandefriheten) är bra (eller bättre än alternativen K och L), om 

ett visst mål M (att minska risken för avslöjanden av inhemsk spionage-

verksamhet mot främmande makt) skall uppnås. Men att hävda detta är 

liktydigt med att påstå, att en inskränkning av yttrandefriheten i pressen 

med säkerhet (eller sannolikt) kommer att leda till att risken för avslöjanden 

av spioneri minskar eller att om en inskränkning av yttrandefriheten inte 

kommer till stånd, så kommer säkerligen (eller sannolikt) risken för 

avslöjanden att öka. Det instrumentella värdeomdömet säger med andra ord, 

att handlandet H är ett säkert eller sannolikt säkert medel för att uppnå 

målet M eller att det är ett absolut säkert eller sannolikt säkert nödvändigt 

medel för att uppnå målet. Ett instrumentellt värdeomdöme kan således 

omformuleras till ett påstående, som uttrycker ett mål–medel-förhållande av 

universell eller probabilistisk natur. Och detta påstående innehåller inga 

som helst värdeomdömen. Att ett instrumentellt värdeomdöme kan ges en 

sådan objektivistisk tolkning torde antagligen även den mest inbitne 

värdenihilist kunna gå med på. 

Poängen med resonemanget är, att de flesta politiskt–etiska diskussioner 

innefattar både enighet/oenighet om hur man skall värdera en sak och 

enighet/oenighet om ett instrumentellt värdeomdöme. Men eftersom det 

senare är helt deskriptivt kan det utan minsta tvivel utsättas för vanlig 

hållbarhetsanalys. Givet målet kan således vetenskapen utan samvets-

förebråelser anvisa lämpliga medel att uppnå målet. 

Men låt oss utveckla exemplet ytterligare. Varför håller personen A på att 

inhemsk spionageverksamhet inte bör avslöjas? Jo, han kanske menar att 

spioneri behövs för att öka den nationella säkerheten. Och varför hyser 

personen B åsikten att spioneri bör avslöjas? Jo, därför att det ökar den 

demokratiska insynen i statliga myndigheters handlande. 1 båda dessa fall får 

vi således två nya instrumentella värdeomdömen, som i princip kan prövas 

mot verkligheten. Och vi kan gå ännu längre. Person A kan hävda att den 

nationella säkerheten måste tryggas för att det nationella oberoendet skall 

kunna bevaras, vilket i sin tur är viktigt för att det fria statsskicket skall 

kunna bestå och fördjupas, vilket i sin tur är en förutsättning för att en social 

reformpolitik skall kunna föras etc. Här står vi inför en rad nya 

medelresonemang, som också kan översättas till påståenden och därmed 

utsättas för vanlig hållbarhetsanalys. Som Björn Söderfeldt påpekat i ett 

klargörande inlägg återförs på detta sätt avgöranden rörande normativa 
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omdömens giltighet gång på gång till frågor om verklighetsomdömens 

sanning. Den empiriska vetenskapen kommer härigenom att indirekt kunna 

lämna bidrag till att lösa frågor rörande värdeomdömens hållbarhet. Ju bättre 

belagda teorier vi har om de olika leden i mål–medelkedjan, desto säkrare 

kan vi vara på vår sak när vi fäller värdeomdömen. God empirisk teori 

hjälper oss att ta ställning till värdeomdömens giltighet.30 Detta betyder att 

tillämpad vetenskap, normativ teori eller vad som i USA kallas ”policy 

science” blir en fullt respektabel sysselsättning.31 

Om enighet finns i verklighetsbeskrivningen men inte i värdefrågan förs 

saken upp på den nivå där värdeomdömena kan tolkas instrumentellt i 

förhållande till högre värdeomdömen. Någon principiell slutpunkt på denna 

process är det svårt att se. I praktiken når vi emellertid alltid en ändpunkt. 

Personen B kanske hävdar att den demokratiska insynen måste öka för att 

privilegierade gruppers maktställning skall kunna brytas och folkets 

inflytande öka; det senare är i sin tur ett egenvärde, som inte närmare 

motiveras. Eftersom det inte är instrumentellt i förhållande till något annat 

värdeomdöme och således inte kan översättas till ett påstående uppstår 

frågan hur vetenskapen skall förhålla sig till ett sådant kategoriskt 

värdeomdöme. Det kategoriska värdeomdömet kan formuleras sålunda: 

folkets makt bör öka. Uppenbarligen kan det som denna utsaga uttrycker 

inte testas med hjälp av vanlig empirisk hållbarhetsprövning. Jag har 

mycket svårt att se att den skulle kunna tolkas som ett verklighetsomdöme. 

Det tycks inte vara fråga om ett påstående, som på vanligt sätt kan visas 

vara sant eller falskt. Närmare till hands ligger att säga att det uttrycker en 

måttstock för politisk bedömning eller norm för hur man bör handla. Men 

härav följer inte att de kan utsättas för några empiriska test i ordinär 

mening. De kan varken konfirmeras eller diskonfirmeras på vanligt sätt. I 

denna mening är det omöjligt att på vetenskaplig väg avgöra värde-

omdömens giltighet eller sanning.32  

Att detta är en allvarlig begränsning skall verkligen inte förnekas. Man 

bör emellertid akta sig för att härav dra slutsatsen att vetenskapen skulle 

stå alldeles handfallen inför varje möte med ett kategoriskt värdeomdöme. 

Den kan faktiskt trots allt uträtta stora ting för att underlätta ett rationellt 

val mellan olika mål. Den kan naturligtvis uttala sig om kategoriska värde-

utsagors semantiska klarhet. Men den kan också förse oss med fakta, som 

hjälper oss att välja det lämpligaste alternativet. Till vetenskapens legitima 

uppgifter i det senare avseendet hör att ta reda på (a) om det som ett 

kategoriskt värdeomdöme uttalar sig om överhuvudtaget kan fysiskt för-

verkligas; (b) om så är fallet, vilka alternativa medel som finns och hur stor 

sannolikheten är att de skall leda till målet; (c) vilka sidoeffekter och 

yttersta konsekvenser valet av medel kan få vid sidan av att de antagligen 

kommer att leda till målet; (d) om en åskådning skulle innehålla flera 

12 Veduzig 
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kategoriska värdeomdömen vilka av dem som uttalar sig om saker som det är 

fysiskt möjligt att samtidigt förverkliga och vilka som uttalar sig om saker, som 

inte samtidigt kan realiseras.33  

Genom att förmedla denna information, vilken torde vara alldeles 

oumbärlig om man skall kunna fatta rationella och ansvariga beslut, kan 

vetenskapen faktiskt försvaga eller förstärka vår tilltro till kategoriska 

värdeomdömen. Om vi finge reda på att ett mycket omhuldat mål med stor 

sannolikhet överhuvudtaget inte kan förverkligas, så är det självfallet 

praktiskt sett poänglöst att resa den följande frågan om det är önskvärt att 

hålla fast vid det eller ej.”34 

Vid det här laget bör det stå klart att den innehållsliga politiska idéanaly-

sen ingalunda kan reduceras till en lära om politisk etik. Den kan också 

vara en vetenskap i den politiska moralen. Instrumentella värdeomdömen 

kan skrivas om till påståenden och prövas empiriskt i vanlig ordning. 

Betydelsen härav bör inte underskattas, ty de flesta värdeomdömen i det 

politiska språket har denna karaktär. Men kategoriska värdeomdömen 

förekommer också och inte ens inför dem behöver idéanalytikern göra halt. 

Han kan ge en rad vetenskapligt underbyggda synpunkter på dem. En sak 

kan han emellertid inte göra, i varje fall inte med värdeomdömen som 

uttrycker regler: konfirmera eller diskonfirmera dem på samma sätt som 

verklighetsomdömen. 

7.4. Kollisioner mellan oförenliga värdeteorier 

We hold these Truths to be self-evident, that all Men ... are endowed by their 

Creator with certain unalienable Rights ... That to secure these Rights, Govern-

ments are instituted among Men. 

Dessa välkända ord från den amerikanska självständighetsförklaringen är 

ett uttryck för en naturrättsuppfattning. De kan tolkas på två nivåer. 

Uppenbarligen önskade instiftarna först och främst lägga fast regeln, att 

regeringar bör se till att medborgarna åtnjuter vissa rättigheter. När man 

som utomstående skall ta ställning till detta värdeomdöme kan man sägas 

befinna sig på den primära normativa nivån. Men självständighetskämpar-

na ville uppenbarligen också hävda att just dessa ”sanningar” var ”själv-

klart uppenbara”, vilket förutsätter att principer för den politiska etiken har 

en objektiv existens. Dessa principer stipulerar tydligen vilka slags 

positiva lagar, som skall genomföras, tillämpas och åtlydas. Det är dessa 

principer, som tillsammans utgör den naturliga rätten. Ordet ”rätt” i 

”naturrätt” används i bemärkelsen moraliska lagar. Men naturrätten menar 

också, att dessa lagar i likhet med naturlagar kan upptäckas. Naturrät -  
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ten är inte som den positiva rätten stiftad av människor. Den finns så att 

säga oberoende av människor och den både beskriver och föreskriver sam-

tidigt. 

Denna naturrättsdoktrin, som kan sägas ligga på den sekundära normativa 

nivån, står i skarp motsättning till den värdeuppfattning, som ligger till 

grund för detta arbete. Enligt den kan man ju inte med vetenskapliga 

metoder objektivt fastställa regler, som kan vägleda lagstiftare eller vanliga 

medborgare. Att politiska fri- och rättigheter berövas människor kan i och 

för sig bevisas vara fel, givet vissa andra värden. Men tagna som katego -

riska värdeomdömen kan deras sanning eller falskhet inte fastställas. Det 

tycks nämligen inte finnas några objektiva grunder utifrån vilka sannings-

värdet hos sådana etiska principer kan bedömas.35  

Vi står här inför ett flagrant exempel på en metateoretisk konflikt på 

värdeområdet. Kollisioner av denna typ kan vara av många olika slag. 36 

Här skall vi nöja oss med ytterligare ett exempel. Det gäller konfrontatio-

nen mellan Felix E. Oppenheims icke-kognitiva värdeteori och Carl J. 

Friedrichs värdeobjektivism i den förres utmärkta arbete Moral Principles 

in Political Philosophy. Den kritik som Oppenheim levererar, skulle jag 

själv, trots olikheter i fråga om utgångspunkt, också kunna acceptera. I 

sitt digra verk om Man and His Government hävdar Friedrich, i linje med 

föregångare som Platon och Rousseau, att värden kan upptäckas i objek-

ten. Han skriver: 

The valuer's role is to discover the value, not to create or constitute it ... [Values] 

are facts in the sense of being experienced as being there. In other words, the 

values exist, whether there is someone to recognize them or not . . . An act of 

moral goodness is good independently of any persons present to appreciate 

Både fakta och värden har med erfarenheten att göra. ”The experiencing 

of value is as much a primary experience as observation of facts devoid of 

value”. Och på samma sätt som färgerna upplevs av nästan al la männi-

skor, så upplevs också de grundläggande värdena av de flesta människor. 

Därför behöver inte ”the occasional occurrence of value-blind persons ... 

disturb us unduly”. 

Friedrich använder termen ”erfarenhet” för att beteckna upptäckandet av 

både fakta och värden. Hans bruk av uttrycket ”värdeblind” ger emellertid 

en antydan om att värden och fakta inte kan varseblivas på samma sätt; han 

tycks mena, att de senare skulle erfaras med hjälp av våra fem sinnen under 

det att man får insikt om de förra med hjälp av ett sjätte, moraliskt sinne. 

Alla sinnen kan emellertid bedra oss och leda till felaktiga omdömen vare 

sig det gäller fakta eller värden. Båda slagen av omdömen är emellertid 

enligt Friedrich objektivt antingen sanna eller falska.  
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Experience may deceive, and often does. This patent observation applies to all 

kinds of experience, and therefore, does not provide a basis for contrasting value 

experience with other kinds of experience. That something may be believed to be 

valuable when it is not parallels the fact that something may be believed to be 

straight when it is not, such as the well-known optical illusion of a broken stick 

seen in a glass of water
-
. 

Denna parallell mellan värdeomdömen och verklighetsomdömen är emel-

lertid inte hållbar, menar Oppenheim. Att denna ros är röd och att de som 

förnekar detta är färgblinda kan fastställas med hjälp av ett objektivt, 

intersubjektivt tillvägagångssätt. På samma sätt med pinnen som stuckits 

ner i vattnet: dra upp den, så ser alla att den är rak. Ta å andra sidan ett fall, 

där människor är oense om vad som är moraliskt eller politiskt bäst i en viss 

situation. Det finns inget sätt att avgöra, om det ena lägret förnam den 

objektiva värdeentiteten under det att det andra bedrogs av sin 

värdeupplevelse. ”It seems to me”, konkluderar Oppenheim, ”that this form 

of intuitionism does not provide an objective criterion by which to assess 

the truth of fundamental principles of ethics in general and of political 

ethics in particular.”
37

  

7.5. Slutord 

På punkt efter punkt har jag försökt visa, att en objektiv vetenskaplig 

hållning till det som politiska budskap uttrycker inte utesluter skarp 

kritik. Vetenskaplig objektivitet skall inte förstås så att man nöjer sig 

med att beskriva det som sägs men avstår från att nagelfara budskapen. 

Kritik är inte bara tillåten utan även önskvärd. Poängen är att den inte får 

ske på vilket sätt som helst. Den måste följa vissa regler. Det är dessa 

regler för det rationella politiska samtalet som jag har försökt ge en bild 

av i detta arbete. 

Noter 

1 För ytterligare synpunkter se Jareborg 1975, 19 f. och 184 ff. och t.ex. Andrén 

1975, 15. 

2 För en kortfattad redogörelse, se Dahrendorf 1968, 1 ff. 

3 Tingsten 1966 c, 5 f. Se även Tingsten 1941, 9 ff. 

4 Grundlagarna, 35. 

5 Cit. efter Wieslander 1970, 243. 

6 Heckscher 1942, 79 f. 

7 Converse 1964, 206 ff. 

8 Myrdal 1958, 228 och Myrdal 1969, 52 ff. 

9 För några värdefulla synpunkter på detta problem, se Dahrendorf 1968, 6 ff.,  
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Nagel 1961, 485 ff., Hermerén 1972, 11 f., 183 och 217 och Söderfeldt 1973, 

255 ff. Se även min argumentering i kap. 4 sid 116–120 ovan mot den 

kunskapsrelativistiska tesen. 

10 Björklund 1976, 28 ff. 

11 Lindblad 1972, 161; Westerståhl 1970, 9. 

12 Hägerström 1966, 55, 57. Hägerströms värdeteori är betydligt mer komplex än 

som här kunnat antydas. För en fylligare bild, se Petersson 1973, 72 ff. och 

126 ff. 

13 Weldon 1953, 13 ff., 43, 97 ff. 

14 Cit. efter Hansson 1969, 28. 

15 Moritz 1968, 8 f. Jfr Hermerén 1972, 184 f. 

16 Figuren är hämtad från Moritz 1968, 93. 

17 Egentligen kan värdeobjektivismen tolkas som en rad olika värdesatsteorier, 

värdeontologiska teorier och kombinationer av båda. Se de utmärkta framställ-

ningarna i Moritz 1968, 9 och 92 och Oppenheim 1968, 20 fr 

18 Moritz 1968, 11. 

19 Moritz 1968, 17, 40; Oppenheim 1968, 22 ff. 

20 För en god sammanfattning av kritiska synpunkter, se Moritz 1968, 18 ff., 32 ff. 

och 37 ff. eller Hudson 1970, 65 ff. 1 en ny utformning har den uppstått under 

beteckningen nynaturalism, se sid 174. 

21 Jfr Vedung 1974 b, 5 ff. och Lane 1975, 97 f. Sammanblandningar förekommer i 

t.ex. Lindblad 1972, 150, Christophersen 1972, 53 (David Hume, Hägerström (!), 

Ross ”var alle fremtredende verdirelativister”), Lewin 1970, 168. 

22 Om subjektet respektive attityden bestäms på olika sätt, erhålles en stor mängd 

olika värderelativistiska värdesatsteorier. Se Moritz 1968. 45 ffi 

23 Moritz 1968, 52 ff., Harrison 1967, 78 ff. 

24 Ayer 1952, 102 ff. Se även Moritz 1968, 79 f., 87, 90 och Hedenius 1963, 16 ff. 

25 Hudson 1970, 37 ff. och 132 ff. En svensk kritiker av värdenihilismen är Jareborg 

1975, 124 ff. Han omfattar själv en sorts kognitivistisk (objektivistisk) syn. Se 

även Urmson 1968, 24 ff., 38 ff., 62 ff., 72 ff. 

26 Hudson 1970, 155 ff.; Jareborg 1975, 126 ff. 

27 För några synpunkter, se Hudson 1970, 295 och Jareborg 1975, 129 ff. och hela 

hans följande argumentering. 

28 Brecht 1959, 121 f. 

29 Hempel 1965, 84f. Jfr Hermerén 1972, 13 eller Oppenheim 1968, 10 f. 

30 Söderfeldt 1973, 262 ff. 

31 För det allmänna resonemanget se t.ex. Hempel 1965, 84 f. eller Oppenheim 1968, 

28 ff. 

32 Hempel 1965, 85 ff. Jfr även Hedenius 1961, 97 ff. och Myrdal 1944, 1052. 

33 Hempel 1965, 93 f. 

34 Hempel 1965, 93 f. och Oppenheim 1968, 28 ff. 

35 Oppenheim 1968, 36 ff. 

36 I Oppenheim 1968 finns en typologi över olika värdeobjektivismer. 

37 Oppenheim 1968, 63 f. För några andra exempel på metateoretiska konflikter 

rörande värdeomdömenas problem, se t.ex. Tingsten 1966 c, 56, Sabine 1939, 15, 

Popper 1962 a, 68 ff. 
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RAT'IONELLA 

POLITISKA 

SAMTALET 

 ______ EVERT VEDUNG _____   

Hur politiska budskap tolkas, ordnas och prövas.  

När menar politikerna 
allvar? Vilka idéer finns 
bakom valtaktiska utta-
landen, röstfriande bud-
skap? Hur skall vi pröva 
om en politisk utsaga är 
giltig eller inte? 

Modern statsveten-
skap går den politiska 
verkligheten inpå livet 
genom att bl a ställa så-
dana frågor. För att ge-
nomföra sin granskning 
måste statsvetaren sätta 
in uttalandet i ett större 
politiskt sammanhang, ge 
rätt perspektiv åt pro-
blemet. Med hjälp av 
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