
Vad är mening? 
Staffan Carlshamre 

Striden om kulturvetenskapernas särart i förhållande till naturvetenskaperna cirk-
lar nästan alltid kring begreppen mening, förståelse och tolkning.  Wilhelm 1

Dilthey, Max Weber och andra drev tesen att det drag som framför andra utmärker 
die Geistewissenschaften är att den kunskap dessa söker är grundad på Verstehen.  2

Låt mig en stund kalla dem som tror att det finns en principiell gräns mellan kul-
tur- och naturvetenskap för "separatister", medan jag skall kalla dem som förnekar 
existensen av en sådan gräns för "unionister". Det har funnits unionister som helt 
enkelt förnekar att mening och tolkning spelar, eller bör spela, en roll i kul-
turvetenskaperna. Men den ståndpunkten är förmodligen utagerad, åtminstone för 
tillfället, och de centrala frågorna i sammanhanget rör inte detta, utan huruvida 
begreppen mening och tolkning verkligen kan läggas till grund för den 
väsensskillnad som separatisterna argumenterar för. En rimlig unionist går med på 
att det finns en skillnad prima facie mellan två sorters vetande, ungefär på det sätt 
som Dilthey och Weber beskriver. Men unionisten förnekar att denna skillnad, 
djupare sett, är så avgörande som separatisten tänker sig. 

Om man utgår ifrån separatistens bild av två skilda kunskapsområden så kan 
man tänka sig två sorters unionistisk reaktion. Den klassiska unionisten utgår ifrån 
den beskrivning som separatisten godtar av det naturvetenskapliga området och 
försöker visa att den i själva verket är tillämplig på det hela – naturen får sluka 
kulturen. Men numera är det lika vanligt att försöka göra tvärtom. En modern 
(eller kanske postmodern) unionist utgår ifrån den beskrivning separatisten ger av 
det kulturvetenskapliga området och försöker visa att den i själva verket är 
tillämplig på det hela – kulturen får sluka naturen. 

Skall man ta ställning till dessa olika ståndpunkter så gäller det tydligen först 
att tänka efter vad ord som "mening", "förståelse" och "tolkning" kan betyda. Den 
klassiska unionistens ansträngningar är fokuserade kring frågan om man kan re-
ducera meningsfenomen till någonting mera elementärt eller "naturartat". Den 
frågan skall jag tillsvidare lämna åt sidan, för att återkomma till den senare. De 

 Jag använder ordet “kulturvetenskap” som en sammanfattande beteckning på humaniora och 1

samhällsvetenskap, motsvarande vad som på tyska heter “Geisteswissenschaft”. Ibland 
används i stället beteckningen “humanvetenskap”, vilket jag av två skäl tycker är mindre 
lyckat. Det ena skälet är att det lätt förväxlas med “humaniora”, och därmed får en alltför smal 
innebörd. Det andra är att det även finns naturvetenskaplig forskning om människan – räknar 
man även den till humanvetenskaperna så blir innebörden för bred för mina syften. 

 Ofta presenterar man denna uppfattning som om det vore dikotomin förstå vs. förklara som 2

vore det väsentliga. Men jag skall för tillfället ignorera det där med förklaring – i det här 
sammanhanget är det mest en onödig och förvirrande komplikation.
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moderna unionisten försöker i stället visa att begreppen mening och tolkning är 
lika tillämpliga på naturen som på kulturen – och frågan blir naturligtvis om man 
verkligen använder begreppen mening och tolkning med samma innebörd i de 
båda fallen. 

Jag skall utgå ifrån ett konkret exempel på en modern unionist, nämligen 
Thomas Kuhn. I artikeln "The Natural and the Human Sciences" argumenterar 
han just för att den bild som framstående separatister, som Max Weber och 
Charles Taylor, ger av kulturvetenskaperna är lika tillämplig på naturvetenskaper-
na.  Enligt min mening är hans uppfattning på viktiga punkter ganska förvirrad, 3

men den är förvirrad på ett upplysande sätt som är värt att titta närmare på. 

Har himlakroppar mening? 
Den fråga kring vilken Kuhns argument rör sig är huruvida naturföreteelser är på 
samma sätt givna för alla människor, oberoende av social, kulturell och historisk 
bakgrund, eller om de är i någon mening socialt konstituerade, åtkomliga bara 
genom ett medium som varierar mellan kulturer och historiska epoker – ett språk 
eller begreppssystem. Hans genomgående exempel är hur vi uppfattar det vi ser 
när vi tittar upp i himlen. Var de antika grekernas himmel en annan än vår? 

Först en okontroversiell punkt. Det är klart att grekerna klassificerade vad de 
såg på himlavalvet annorlunda än vi. För grekerna hörde solen och månen, exem-
pelvis, ihop med Jupiter, Mars och Venus i kategorin planeter. Vintergatan, som vi 
tycker består av stjärnor, klassificerade grekerna tillsammans med regnbågen, 
ringar runt månen och andra "meteorologiska" fenomen. 

Men detta faktum har enligt Kuhn djupare implikationer. Han värjer sig mot 
tanken att det finns något gemensamt – himlakropparna – som vi och grekerna 
tror olika saker om och som vi klassificerar på olika sätt. "The heavens of the 
Greeks were irreducibly different from ours.”  Vi och grekerna har olika begrepp 4

för det vi ser på himlavalvet, men det betyder också att vi ser olika saker, därför 
att "concepts shape the world to which they are applied”.   5

 Kuhn är inte unionist i den meningen att han inte tror på någon viktig skillnad mellan natur- 3

och kulturvetenskap, men han vill dra gränsen på ett helt annat sätt som jag kommer att lämna 
därhän.

 Thomas S Kuhn. "The Natural and the Human Sciences", i Hiley, Bohman and Shusterman 4

(red.), The Interpretive Turn, Cornell UP, 1991, sid . 21. Artikeln finns omtryckt i samlingen 
The Road Since Structure, Chicago UP, 2000.

 Ibid, sid 20. För säkerhets skull citerar jag hela den passage ur vilken uttrycket är hämtat 5

"[Charles Taylor and I] part company, however, when he insists that, though social concepts 
shape the world to which they are applied, concepts of the natural world do not. For him but 
not for me, the heavens are culture-independent."
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När Kuhn säger liknande saker i The Structure of Scientific Revolutions har de 
viktigaste argumenten att göra med varseblivning. Att se något är oupplösligt för-
bundet med att se det som något, och detta "se-som" innebär att man använder be-
grepp, som i sin tur – fortsätter argumentet – varierar (eller åtminstone kan vari-
era) mellan olika kulturer. Vad vi ser "formas" av de begrepp vi har tillgång till. 
Slutsats: grekerna ser inte samma saker som vi när de tittar upp i himlen.   6

Idén om en begreppslig komponent i varseblivningen härstammar naturligtvis 
inte från Kuhn själv. Den är exempelvis en hörnsten i Immanuel Kants teoretiska 
filosofi.  Och redan under Kants livstid lanserades relativistiska versioner av 7

tankegången, som ville knyta denna begreppsliga komponent i åskådningen till 
särskilda språk och kulturer. Vi skall senare komma tillbaka till detaljerna i det 
resonemang som leder fram till den här tanken, men just nu handlar det bara om 
att ringa in den föreställning om mening och tolkning som Kuhn försöker framhä-
va, och undersöka vilken relevans den har för frågan om gränsen mellan natur- 
och kulturvetenskap. 

Själv fortsätter Kuhn sitt resonemang i en riktning som jag tror leder vilse, men 
som framhäver just den skillnad han vill förneka. Låt mig återknyta till ett tidigare 
citat: 

The heavens of the Greeks were irreducibly different from ours. The 
nature of the difference is the same as that Taylor so brilliantly de-
scribes between the social practices of different cultures. In both cas-
es the differences is rooted in conceptual vocabulary. In neither can it 
be bridged by description in a brute data, behavioral vocabulary. And 

 I den här aktuella uppsatsen ger Kuhn ett annat argument, som har gamla anor men som under 6

senare tid utförligt har försvarats av David Wiggins. En tänkbar invändning mot Kuhns 
resonemang är att man visst inte måste lägga allt man uppfattar under begrepp. Man kan väl 
bara peka på någonting och tala om det som det där – "det där kallar ni en planet, men vi 
uppfattar det som en stjärna". Svaret på detta är att om man vill peka ut ett bestämt föremål så 
måste man förutsätta en uppsättning identitetskriterier som bestämmer svaret på frågor om 
vad som räknas som samma föremål som detta. Och dessa identitetskriterier är knutna till det 
begrepp man uppfattar det utpekade under. Samma pekgest kan peka på en människa eller på 
den samling organiskt material som för tillfället utgör hennes kropp – men att det är två olika 
saker som pekas ut visar sig när man efter en tid vill återfinna det utpekade. För Kuhns 
exempel med grekernas himlakroppar och våra är detta dock inte något självklart lyckat 
argument – förmodligen finns det ingen oenighet mellan oss i frågan om vad som skall räknas 
som "samma" himlakropp.

 Kant intresserar sig främst för en viss mycket abstrakt begreppslig struktur som han menar 7

måste vara inbyggd i den mänskliga kunskapsförmågan som sådan och han är själv djupt 
främmande för varje form av relativism. Men han tar ändå ett avgörande steg när det gäller att 
koppla ihop språk med varseblivning, och kanske framförallt i det som kallas den 
"metafysiska deduktionen" av kategorierna i Kritik der reinen Vernunft. Där "härleder" han 
kategorierna, de begrepp som ger vår åskådning dess grundläggande struktur, ur 
omdömesformerna, de logiska och grammatiska formerna för de omdömen (och deras 
språkliga uttryck) som vi fäller om verkligheten. "Samma funktion som ger enhet åt olika 
föreställningar i ett omdöme, ger också enhet åt den blotta syntesen av olika föreställningar i 
en åskådning." Kant (1781, 1787), sid A79, B104.
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in the absence of a brute data vocabulary, any attempt to describe one 
set of practices in the conceptual vocabulary, the meaning system, 
used to express the other, can only do violence. That does not mean 
that one cannot, with sufficient patience and effort, discover the cate-
gories of another culture or of an earlier stage of one's own. But it 
does indicate that discovery is required and that hermeneutic inter-
pretation – whether by the anthropologist or the historian – is how 
such discovering is done.  8

Uppenbarligen glider Kuhn här mellan olika saker när han skall göra sin poäng. 
Det han vill argumentera för är att även naturvetenskaperna, i det här fallet as-
tronomin, är hermeneutiska discipliner. Men den slutsats han kommer fram till är 
bara att idéhistoria (hans eget fält) och antropologi är hermeneutiska vetenskaper. 
Astronomi handlar ju om vad som finns ute i rymden, inte om hur grekerna såg på 
vad som finns ute i rymden. 

Men om vi bortser från detta snedsteg så finns det implicit i Kuhns resonemang 
ett sätt att använda begreppen mening och tolkning, som inte är ovanligt i modern 
debatt, och som gör all vetenskap till tolkande verksamhet – ja, som gör all män-
sklig erfarenhet till en form av tolkning. Även den mest elementära varseblivning 
innehåller en sorts begreppsanvändning, ett sorterande och uppfattande av verk-
ligheten i meningsfulla kategorier. Om vi lägger till tanken att denna sortering kan 
ske på olika sätt, som vi i någon abstrakt mening "väljer" mellan, så är det inte 
onaturligt att kalla den för "tolkning”.   9

Jag vill inte ifrågasätta att detta är både sant och intressant. Men att alla veten-
skaper är tolkande i denna mycket allmänna mening utesluter naturligtvis inte att 
det finns andra innebörder i orden mening och tolkning som kanske kan användas 
för att dra den gräns som Kuhn vill upphäva. Och hans eget exempel med våra 
problem att förstå vad grekerna talar om när de talar om himlafenomenen pekar 
direkt på en sådan dimension. Alla vetenskaper använder begrepp för att i en viss 
bemärkelse göra erfarenheten meningsfull. Men det är inte alla vetenskaper som 
handlar om begrepp och om den mening som människor lägger i saker och ting. 

 Kuhn (1991), sid 21.8

 Som Kuhn själv påpekar kan det i en annan mening vara svårt att få fäste för 9

tolkningsbegreppet i det här sammanhanget – när man talar om tolkning vill man ju gärna 
kunna skilja meningsbäraren, det man tolkar, från den mening som denna tillskriv genom 
tolkningen. Lite mer om denna problematik kommer i avsnittet om Handling och beteende, 
nedan.
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Intentionalitet 
Innan jag återkommer till några andra innebörder hos ordet "mening" som kanske 
är mera specifika för kulturvetenskaperna, skall jag introducera ett tekniskt be-
grepp som vi kan ha nytta av i fortsättningen: begreppet intentionalitet. I sin mod-
erna form har detta begrepp sitt ursprung inom den fenomenologiska traditionen, 
den filosofiska tradition som har Edmund Husserl (1859-1938) som grundare och 
centralgestalt, och till vilken även tänkare som Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre 
och Maurice Merleau-Ponty kan räknas. 

Husserl ärver begreppet intentionalitet från sin lärare Franz Brentano 
(1838-1917). I sin bok Psykologi från empirisk ståndpunkt vill Brentano definiera 
vad ett "psykiskt fenomen" är. Vad skiljer det psykiska från det fysiska? Brentano 
ger flera olika svar på den frågan men det viktigaste är just att de psykiska 
fenomenen är intentionala. Så här förklarar han saken själv: 

Varje psykiskt fenomen karaktäriseras av det som medeltidens sko-
lastiker kallade den intentionala (eller mentala) inexistensen av ett 
föremål, och som vi, med inte helt otvetydiga uttryck, kallar relatio-
nen till ett innehåll, riktningen på ett objekt (varmed inte här förstås 
något verkligt), eller den immanenta föremålsligheten. Varje psykiskt 
fenomen innehåller någonting som sitt objekt, om också på olika sätt. 
I föreställningen blir något föreställt, i omdömet blir något erkänt 
eller förkastat, i kärleken älskat, i hatet hatat, i begäret begärt osv. 

Att föreställa sig något, att se något, att tro något, att frukta något, och så vidare – 
är olika exempel på vad fenomenologer kallar intentionala akter. Och det något 
som akten riktas mot kallar man aktens intentionala objekt. Tanken är ju inte så 
svår, även om terminologin kan verka krånglig. När jag ser ett äppelträd har jag 
alltså en varseblivningsakt med äppelträdet som sitt intentionala objekt.  10

Men vad menar Brentano med påpekandet inom parentes att det intentionala 
objektet inte behöver vara verkligt? Han syftar förstås på det faktum att jag kan 
tänka på saker som inte finns och som aldrig har funnits. Jag kan vara rädd för 
spöken, jag kan tänka på Pegasus, jag kan önska att jag fick träffa Gösta Berling. 
Hur går det till? Jag kan inte skaka hand med Fantomen, eller sitta framför Kalle 
Anka på bussen – jag kan inte ens peka på dem när jag ska förklara vem jag 
menar. Men tänka på dem kan jag. Vad är det för en konstig relation som jag kan 
ha till saker som inte finns? 

 Om termen intention och dess relation till intentioner i meningen avsikter, och till 10

intensioner. Motsvarande om akt-begreppet.
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Svaret är förstås att man inte kan ha några relationer alls till sådant som inte 
finns. Intentionalitet kan inte bokstavligen vara en relation mellan två saker – ak-
ten och objektet – utan måste vara något som akten åstadkommer så att säga på 
egen hand. Hur då? Husserls sätt att tänka på detta förklaras lättast genom en jäm-
förelse med språkliga uttryck och deras mening. 

Meningen hos ett ord 

Vad är meningen hos ett ord? Det beror förstås på vilket ord det handlar om – or-
det "inte" fungerar knappast på samma sätt som ordet "Paris". Men låt oss begrän-
sa oss till namn och andra substantiv. 

Den enklaste teorin om vad ordet "Sokrates" betyder är att det helt enkelt står 
för en viss individ, nämligen Sokrates. Ordet "människa" kunde på samma sätt stå 
för en grupp av individer, nämligen gruppen av alla människor. Säger man om 
Sokrates att han är en människa så säger man, enligt denna uppfattning, helt 
enkelt att han tillhör gruppen av människor. 

Men den teorin stöter på precis samma sorts problem som vi nyss talade om 
när det gäller de intentionala akterna. "Gösta Berling", "Fantomen" och "Kalle 
Anka" är namn, som vi obehindrat förstår och använder, men det finns ingenting 
som de är namn på. Det är inte svårare att förstå ordet "kentaur" än att förstå ordet 
"människa" – men det finns ingen grupp individer som ordet kentaur står för. 

Lösningen är att skilja det som ett ord står för i verkligheten – vad man brukar 
kalla dess referens – från ordets betydelse eller mening. "Fantomen" eller "ken-
taur" refererar inte till någonting, men det betyder inte att orden saknar mening. 
Den här insikten är gammal i filosofin. Redan Platon tänkte sig att ordet "män-
niska" i första hand hänger ihop med en idé, som vi uppfattar med själens öga 
snarare än med de vanliga fem sinnena, och att ordet i andra hand kan användas 
om vanliga konkreta människor därför att dessa "har del" i människans idé. 

Alltsedan Platon har det också varit en stridsfråga vad dessa idéer, eller be-
grepp, eller vad man nu vill kalla dem, egentligen är. Är de psykiska företeelser, 
som finns i medvetandet eller själen hos den som förstår ordet? Eller har de en 
objektiv existens utanför individens psykiska liv? Men den frågan behöver inte 
bekymra oss nu. Det viktiga är att vi inte tycks kunna förklara hur språket funger-
ar utan att hänvisa till någonting "mellan" orden och tingen i världen, ett skikt av 
innebörder eller begrepp, som man måste tillägna sig för att fatta vad språkets ord 
betyder. 
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Att se ett äppelträd 

När Husserl skall förklara hur en akt kan vara riktad mot något utan att detta något 
existerar, så anknyter han till skillnaden mellan mening och referens. För att akten 
skall få sin riktning räcker det att den hänger ihop med ett begrepp, en innebörd – 
den behöver inte hänga ihop med ett verkligt objekt. Husserl använder ett särskilt 
ord för en sådan mening eller innebörd – han kallar den ett noem. För att slippa ha 
besvär med intentionala objekt som inte finns så skall vi hålla oss till det ordet, 
men vad vi menar är inte krångligare än förut. Jag ser ett äppelträd – att beskriva 
noemat för min varseblivningsakt är helt enkelt att beskriva trädet som jag ser det. 

Låt oss titta närmare på vad det är att se ett äppelträd. En enkel iakttagelse är 
att jag inte ser hela trädet på samma sätt. Jag ser framsidan av trädet, den sida som 
är vänd emot mig, på ett mera direkt sätt än baksidan. Man kan till och med 
frestas att säga att jag "egentligen" inte ser baksidan alls – jag bara tänker att 
trädet har en baksida, medan jag ser framsidan. 

Men Husserl värjer sig mot tanken att jag bara ser framsidan av trädet. Även 
om själva framsidan är likadan så är det skillnad på att se något som framsidan av 
ett hus och att se det som en filmkuliss. I noemat för min äppelträdsakt ingår att 
det är ett riktigt träd jag ser – med baksida, insida, rötter, och så vidare. Men det är 
också riktigt att jag inte ser alla dessa saker på samma sätt. Husserl säger att den 
del av noemat som rör framsidan är "uppfyllt", medan resten av noemat är "tomt". 

Det är detta faktum, att inte hela objektet är givet på en gång, som gör att jag 
kan ta fel om vad jag ser. Noemat innehåller en förutsägelse om vad jag skall upp-
fatta när jag går runt trädet, när jag rör vid det, när jag sågar i det, och så vidare. 
Om de förutsägelserna inte slår in så "sprängs" noemat, säger Husserl, och jag får 
modifiera min uppfattning om vad jag ser. Om jag tar i trädet och märker att det är 
av plast, om jag går runt huset och märker att det bara är en kuliss, så förändras i 
ett slag hela min upplevelse. 

Ett vanligt sätt att peka på den här meningskomponenten i varseblivningen är 
att använda dubbeltydiga bilder. 

!  
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Detta är en bild av en hare, den har långa öron och tittar åt vänster. Detta är en 
bild av en fågel, den har en vass näbb och tittar åt höger. Har man väl sett båda 
bilderna är det inte svårt att växla mellan dem. På sätt och vis ser man hela tiden 
samma sak – ett mönster på papper – men man ser det omväxlande som en hare 
och som en fågel. Det som sker i mig när jag går från att se det ena till att se det 
andra är att jag skiftar mellan två olika noem. 

Låt oss gå tillbaka till de ouppfyllda förutsägelser som jag pekade på som en 
viktig del av noemat. Dessa förutsägelser finns naturligtvis inte uttryckta och for-
mulerade i mitt medvetande. I de flesta fall tänker jag inte alls på dem förrän de 
blir svikna. För att markera den här karaktären av oformulerad bakgrund och 
sammanhang för de mera fokuserade detaljerna, så talar Husserl om de ouppfyllda 
delarna av noemat som en horisont, en ram för upplevelsen. Till äppelträdet hör 
en inre horisont, av allt det som jag skulle se om jag gick närmare och fokuserade 
andra detaljer. Men jag ser det också inom en yttre horisont – gräset under det, 
jorden det är rotat i, trädgården som omger det, byn som trädgården ligger i, land-
skapet som omger byn. Jag tar för givet att när jag vänder mig åt andra hållet 
kommer jag att se andra delar av trädgården, när jag går ut genom grinden så 
kommer jag att se gatan och grannhusen, när jag kliver närmare kommer jorden 
att bära mig – och allt detta ingår i min upplevelse av trädet, hör till dess noem. 

Handlingsförståelse och andra ordningens intentionalitet 
Det vi hittills sagt om intentionalitet är ju mest en lite fylligare bakgrund till 
Kuhns poäng om sambandet mellan varseblivning och begrepp. I Husserls termi-
nologi skulle man säga att vi och antikens greker ser olika saker på himlen därför 
att vi har olika noem, ungefär som om de bara kunde se haren i fixeringsbilden 
medan vi bara ser fågeln. 

Men vi kan ju inte bara rikta våra tankar och andra intentionala akter mot före-
teelser i den "yttre" världen. Vi kan ju också tänka på våra egna och andras tankar, 
önskningar, känslor och så vidare. Låt oss kalla en tanke som är riktad mot nå-
gonting som inte självt är intentionalt för en intention av första ordningen – min 
önskan om att äta en ostmacka är en sådan intention. En tanke på en intention av 
första ordningen kallar vi en intention av andra ordningen – min nuvarande tanke 
på min önskan om att äta en ostmacka är en sådan intention. På motsvarande sätt 
kan vi tala om intentioner av tredje eller fjärde ordningen, och så vidare så långt vi 
har lust. 

Vad är det att förstå en mänsklig handling, att förstå vad en människa gör? Jag 
ser någon ta skydd för regnet under ett träd. Att uppfatta den handlingen är delvis 
att uppfatta ett rent yttre skeende: att se vederbörandes kropp förflyttas in under 
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trädkronan. Men det innebär också något mer: att se personens beteende i ljuset av 
ett visst syfte (att bli mindre blöt) mot bakgrund av en viss uppfattning om den 
situation hon befinner sig i (det regnar, trädet ger ett visst skydd). Att uppfatta en 
mänsklig handling är inte bara att uppfatta ett beteende utan att uppfatta hur den 
handlande själv uppfattar sitt beteende och sin situation. 

Med den terminologi vi nyss införde kan vi säga att handlingsförståelse alltid 
involverar en intentionalitet av (minst) andra ordningen. Att ha en åsikt om vad 
någon gör är, ipso facto, att ha en åsikt om vad hon vill och tror. Det förutsätter, i 
en viss mening, att man kan "se världen genom hennes ögon". 

Det är detta Max Weber har i tankarna när han talar om att samhällsveten-
skaperna förutsätter Verstehen och det är detta som R.G. Collingwood menar när 
han säger att all historia är idéhistoria. 

Deltagare och åskådare 

Det är värt att dröja en stund vid det samspel mellan agentens och iakttagarens 
perspektiv som är involverat i förståelsen av mänskliga handlingar – nästan allt 
som har sagts om kulturvetenskapernas särart kretsar kring detta tema. 

En första poäng rör handlingsbeskrivningens beroende av agentens världsbild 
och begreppssystem. Det kan inte vara sant om någon att han hugger ved om han 
inte själv vet vad det är att hugga ved, det kan inte vara sant om någon att hon rös-
tade på socialdemokraterna i senaste valet om hon inte själv vet vad det är att rös-
ta. Och den uppfattning om den egna handlingens innebörd som handlings-
beskrivning tillskriver agenten är inte en isolerad atom utan inbegriper stora sjok 
av dennes världsbild. Vedhuggaren måste förstå att detta är en yxa, att detta är trä 
som blir lämpligt att bränna i en kamin eller en brasa om det bara styckas upp i 
lämpliga bitar; han måste ha en föreställning om vad eld är och om eldens an-
vändbarhet för mänskliga syften, för uppvärmning, matlagning och så vidare. 
Röstaren måste ha tankar om det politiska systemet i det samhälle hon lever, om 
sambandet mellan rösthandlingen och valresultatet och den politiska makten, om 
vad ett politiskt parti är, etc.   11

Man kan uttrycka det så att blotta det faktum att forskaren vill beskriva och 
förklara mänskliga handlingar binder honom eller henne till ett "deltagarperspek-
tiv". Naturvetaren är i denna mening friare än kulturvetaren i sitt val av begrepp-
sapparat. Fysikern kan forma sina begrepp så att de skall tillåta en så enkel, frukt-

 I en viss mening behöver inte detta vara sant om varje enskilde väljare. Att rösta tillhör en 11

grupp av institutionaliserade eller formaliserade handlingar som räknas som utförda om de 
bara uppfyller vissa "syntaktiska" kriterier. Om jag finns i röstlängden och genomför 
röstningsproceduren på rätt sätt så räknas min röst, även om jag inte var fullt medveten om 
vad jag gjorde. Men möjligheten av sådana rent formella rösthandlingar parasiterar på att de 
flesta rösthandlingar inte är sådana.
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bar eller elegant teoretisk beskrivning av den fysiska världen som möjligt – utan 
att behöva fråga elektronerna om deras åsikt. Men kulturvetaren måste åtminstone 
ett stycke på väg beskriva sitt forskningsobjekt i termer som är begripliga för de 
studerade agenterna själva. 

Detta beroende är naturligtvis inte totalt. Även om jag måste beskriva de han-
dlingar jag vill förklara i termer som agenten kan förstå och kanske till och med 
godta  – "A röstade på folkpartiet", "B konsulterade giftoraklet för att ta reda på 12

ifall hans granne är en häxa" – så kan mina förklaringar av dessa handlingar gå 
långt utöver och även komma i konflikt med agentens egen syn på saken. Men 
denna möjlighet ger ytterligare en mening i vilken kulturvetaren kan bli en delta-
gare i de processer hon studerar. Den politiske teoretikern eller religionssociolo-
gen kanske förklarar valhandlingar eller religiösa och magiska bruk på sätt som är 
främmande för agenterna själva, och som underkänner somliga av deras egna mo-
tiv som "rationaliseringar", till exempel därför att de bygger på ideologiska eller 
vidskepliga föreställningar utan verklighetsgrund. När dessa förklaringar kommer 
till de studerade agenternas kännedom så uppkommer en polemisk situation där 
agenten kan behöva svara på forskarens utmaning – antingen genom att ändra sitt 
beteende eller sin egen förklaring till det, eller genom att underkänna forskarens 
teorier.  13

Handlingshierarkier – tunna och tjocka beskrivningar 

Den 28 juni 1914 dödades ärkehertig Ferdinand av Österrike och hans hustru, vid 
ett besök i Sarajevo, av skott som avlossades av en ung bosnisk nationalist vid 
namn Gavrilo Princip. Tydligen utförde Princip vid detta tillfälle en handling som 
kom att få världshistorisk betydelse. Men vilken handling var det han utförde? 
Här är några förslag: 

(1) P drar samman pekfingrets böjningsmuskler.  
(2) P kröker på fingret  
(3) P avfyrar pistolen  
(4) P dödar ärkehertigen  
(5) P ställer till oreda på Balkan  
(6) P startar Första världskriget 

 I vad mån någon kan sägas utföra andra handlingar än han själv tror är en knivig fråga. Inom 12

psykoanalysen ger man ju rutinmässigt beskrivningar av vad människor gör som går stick i 
stäv med deras egna uppfattningar, och i mindre skala gör vi ju detta även i vardagslag. Men 
samtidigt är det ett viktigt inslag i den analytiska processen att analysanden skall komma att 
acceptera dessa beskrivningar, och i efterskott ta ansvar för handlingar som hon inte var 
medveten om att hon utförde.

 Charles Taylor har skrivit mycket om just den här aspekten på kulturvetenskapernas särart.13
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Våra allmänna funderingar över handlingsbegreppet tycks räcka för att utesluta 
(1) och (6). Man kan bara utföra handlingar som man avser att utföra. Att starta 
Första världskriget tycks ligga bortom Princips möjliga avsikter – han kan helt 
enkelt inte ha någon föreställning om detta krig som tillåter honom att ha denna 
avsikt.  Att dra samman pekfingrets böjningsmuskler tycks, å andra sidan, ligga 14

före Princips möjliga avsikter – man har normalt inga föreställningar om de olika 
fysiologiska och neurologiska förlopp som är involverade i de kroppsrörelser man 
utför. (5) tycks på andra grunder vara en mindre rimlig specificering av Princips 
handling. Även om det kan ha varit hans avsikt att genom sitt dåd ställa till oreda 
på Balkan, så tycks det faktiska inträffandet av denna effekt vara för indirekt och 
för beroende av andra faktorer för att räknas till handlingen själv, snarare än till 
dess avsedda effekter. 

Men (2) till (4) verkar vara fullt möjliga handlingar för Princip att utföra. 
Vilken av dem är det han faktiskt utför? Ett vettigt svar verkar vara allihop. Han 
dödar ärkehertigen genom att avfyra pistolen; han avfyrar pistolen genom att krö-
ka fingret. De tre handlingarna utgör en hierarki av mål och medel, av ett direkt 
och genomskinligt slag som gör det rimligt att säga att Princip i ett slag utför dem 
alla.  En och samma handling kan ges både "tunnare" och "tjockare" 15

beskrivningar – (3) ger en tjockare beskrivning av Princips handling än (2) men 
en tunnare beskrivning än (4). 

Hierarkier av mål och medel är inte den enda dimension i vilken handlings-
beskrivningar kan vara olika tjocka. Jämför följande båda utsagor: 

(7) L sparkar till bollen  
(8) L lägger en hörna 

Även här kan man säga att L lägger hörnan genom att sparka till bollen, men i det 
här fallet handlar det inte om relationen mellan mål och medel – att hörnan blir 
lagd är inte en effekt av att bollen blir sparkad. Att sparka till bollen räknas under 
vissa omständigheter som att lägga en hörna. En övergripande omständighet är att 
sparken skall ske inom ramen för en fotbollsmatch – de övriga omständigheterna 
specificeras av fotbollsreglerna. Låt oss kalla denna dimension i vilken handlings-
beskrivningar kan vara olika tjocka för "konventionstjocklek." 

 Det är inte på samma sätt omöjligt att tillskriva honom avsikten att starta ett europeiskt 14

storkrig.

 Detta måsta netaurligtvis inte varit fallet. Om han bara råkat träffa ärkehertigen när han vill 15

provskjuta pistolen så hade han inte utfört handlingen (4), även om han i en annan mening 
dödat Ferdinand. Om pistolen av misstag gått av när han vill känna på avtryckarens 
tryckpunkt så hade han inte ens utfört handlingen (3), även om han i en annan mening avfyrat 
pistolen.
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Uppenbarligen är den tjockare beskrivningen (8) av L:s spark bara tillgänglig 
för en iakttagare som känner till det tillämpliga regelsystemet, som vet vad fotboll 
är och som förstår att här spelas det fotboll. Den som saknar denna bakgrund får 
nöja sig med de tunnare beskrivningarna – och om han producerar en rapport om 
vad han sett så kommer det, för mera insatta kännare, att framgå bara alltför ty-
dligt att han totalt missat poängen. På liknande sätt förhåller det sig med andra 
ritualiserade eller konventionaliserade handlingar – endast i den allra tunnaste 
mening är de tillgängliga för den som inte behärskar spelet. Jämför att "få en liten 
klunk vin" med att "ta nattvarden"; att "stoppa en lapp i en låda" med att "rösta"; 
att "trycka på några knappar så att papperslappar med bilder kommer ut" med att 
"ta ut pengar på Bankomaten". 

Begreppet "thick description" kommer ursprungligen från Gilbert Ryle, men 
antropologen Clifford Geertz har använt det som nyckel för att förklara vad 
antropologisk forskning syftar till. Antropologens uppgift är att sätta oss i stånd att 
åstadkomma och förstå tjocka beskrivningar av beteenden som till en början bara 
är tillgängliga för oss på det rudimentära sätt som exemplifieras av sparken på 
bollen, klunkandet på vinet eller tryckandet på knapparna. 

Konventionsstyrda handlingar öppnar för en motsats mellan olika sätt att till-
skriva mening till agenters beteende. Å ena sidan har vi den mening som ges av 
agentens egen förståelse, vad agenten ser sin handling som, å andra sidan har vi 
den mening som ges av regelsystemet. Vad är kriteriet för att ha lagt en hörna, ha 
tagit nattvarden, etc. Normalt sett tänker vi oss att agenten avsiktligt deltar i de 
relevanta aktiviteterna, i medvetande om vad hennes beteende "räknas som". Men 
så måste det ju inte alltid vara – många som går i kyrkan någon enstaka gång har 
bara svaga aningar om ritualen och dess motiveringar, och klarar sig mest på att 
göra som andra. Man kan lätt tänka sig någon som helt enkelt följer med fram till 
altarrunden och gör som andra gör utan att känna till det bittersta av kristen dok-
trin – har han då tagit nattvarden, eller bara smakat på lite vin och kex i kyrkan? 
Tja, om man vill säga att han faktiskt har tagit nattvarden så får man väl ändå 
medge att det bara är i en uttunnad och parasitisk bemärkelse.  16

Handling och beteende 

När vi talar om mening och tolkning vill vi gärna ha utrymme för en åtskillnad 
mellan det som har mening, meningsbäraren, och den mening som det har. När det 
gäller ett meningsfullt ord, exempelvis, så skiljer vi själva det skrivna eller utta-

 För många ritualiserade handlingar som har viktiga konventionella konsekvenser – att rösta, 16

att gifta sig – är det själva poängen med ritualen att det skall vara otvetydigt om handlingen 
utförts eller inte. Ändå räknar man normalt som ett villkor att agenten skall vara medveten om 
vilken handling det rör sig om.
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lade ordet från vad det betyder. Samma ord kan ha olika innebörd i olika sam-
manhang, och samma innebörd kan uttryckas med andra ord. När det gäller det 
oerhört vida meningsbegrepp som vi först knöt till begreppsanvändning överhu-
vudtaget, och sedermera till begreppet noem, så blir denna åtskillnad problema-
tisk. Om allt vi upplever "redan" är meningsfullt – kan man då tala om en 
meningsbärare, något som "har" meningen ifråga? I De vetenskapliga revolution-
ernas struktur menar Kuhn, till exempel, att man inte bör säga att man "tolkar" 
erfarenheten med hjälp av ett begreppssystem eller en teori – just därför att det 
inte finns någon erfarenhet som i så fall inte redan skulle vara "tolkad". 

När det gäller handlingsförståelse tycks det däremot finnas plats för distinktio-
nen mellan meningsbärare och innebörd. Hos en agent kan jag skilja den rena 
kroppsrörelsen från de avsikter agenten knyter till dem. Samma kroppsrörelse kan 
utföras med olika syfte (det som i ett sammanhang är att vinka adjö, kan i ett an-
nat sammanhang vara att vifta bort en insekt), och samma syfte kan uppnås med 
hjälp av olika kroppsrörelser – jag kan tala om var jag är genom att vinka, eller 
ropa "hallå", eller genom att beskriva min position på svenska eller på något annat 
språk. I anslutning till ett vanligt språkbruk skall jag i fortsättningen tala om de 
rena kroppsrörelserna hos en agent som "beteende", medan jag skall tala om be-
teendet plus dess innebörd som en "handling". Att säga att någon rör armen och 
handen på ett visst sätt är, med detta språkbruk, att beskriva hennes beteende; att 
säga att hon vinkar adjö är att beskriva en handling hon utför.  17

Mening och kommunikation 
Vi har försökt komma åt skillnaden mellan två olika meningsbegrepp med hjälp 
av tanken på intentionalitet av första respektive andra ordningen. Vi kan formulera 
poängen med hjälp av begreppet se-som. Att uppfatta något som meningsfullt i 
den av Kuhn favoriserade meningen är att se det som något – och den mening det 
har är vad man ser det som. Att uppfatta något som meningsfullt i den av Weber 
favoriserade meningen är att se det som att någon ser det som något – och den 
mening det har är vad denna någon ser det som. 

Men inget av dessa meningsbegrepp har ännu någonting att göra med att mena 
någonting med någonting – med att beteckna, symbolisera, kommunicera överföra 
budskap och så vidare. Vad krävs av en handling för att den skall vara symbolisk 
eller kommunikativ, i den allra mest elementära bemärkelse? Ett naturligt förslag 

 Detta är i själva verket ganska komplicerat. Kan man säga om ett beteende att det bär en 17

mening om det inte utföres med avsikt? Och är då inte, i själva verket, beteendet i sig självt en 
handling – en "basic action". Det tycks som om problemet är det motsatta mot det ovan 
antydda – beteendet kan bara bära en mening om det redan självt är tolkat, det vill säga 
meningsfullt, på ett annat plan.
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är att vi behöver klättra minst en pinne till på stegen av intentionala ordningar. Att 
mena någonting med en handling (eller en handlingsprodukt) är att avse att han-
dlingen skall uppfattas på något visst sätt av någon. Den som uppfattar ett be-
teende som meningsfullt i denna tredje bemärkelse ser-det-som avsett-att uppfat-
tas-som något. 

Meningsfullhet på denna tredje nivå har intresserat många semiotiker, till ex-
empel Roland Barthes. Låt oss ta ett exempel i Barthes anda på steget från den 
andra till den tredje nivån: från den blotta handlingen till den handling som dessu-
tom betyder något. Att bära kläder är en handling, som kan ha många syften – att 
skyla kroppen, att skydda för kyla, etc. Låt oss kalla sådana icke-semiotiska syften 
för "funktioner". Antag nu att jag en viss dag, när jag skall söka lån på banken, 
klär mig på ett helt annat sätt än vanligt, jag bär kostym och slips istället för jeans 
och tröja, som jag brukar ha. Ur funktionell synvinkel finns det ingenting som ta-
lar för kostymen – snarast tvärtom, åtminstone för mig som är ovan. Men varför 
väljer jag den? Naturligtvis för att jag skall göra ett visst intryck på bankens repre-
sentant – jag vill uppfattas som en person med s.k. ordnad ekonomi som kan 
förväntas både vilja och kunna betala sina skulder. Jag gör vad jag gör för att det 
skall uppfattas på ett visst sätt av min motpart. 

Så gott som alla handlingar tillåter en semiotisk dimension, i denna mening, 
som går utöver den funktionella – det enda som krävs är att agenten väljer mellan 
olika sätt att uppfylla samma funktion. 

Det där med valet är viktigt. En göteborgare som av gammal vana talar göte-
borgska menar eller säger inte med detta att han är göteborgare – han avser inte att 
dialekten skall uppfattas som tecken på hans ursprung helt enkelt för att han inte 
alls avser att tala en viss dialekt. (Att han avslöjar sitt ursprung, i den meningen 
att en lyssnare med lämplig bakgrundskunskap kan dra slutsatsen att han kommer 
från Göteborg är en annan sak.) Men en bedragare eller en skådespelare som väl-
jer göteborgska ur sin repertoar av olika uttryckssätt kan göra det just för att 
"säga" att han är göteborgare. 

Det finns naturligtvis oerhört mycket att tillägga om denna meningsnivå, till 
exempel om vad som händer när sådana innebörder konventionaliseras. Men för 
tillfället skall jag bara kontrastera den mot ett ännu mycket starkare meningsbe-
grepp, som utarbetats av Paul Grice, och som (bland annat) är avsett att fånga den 
bemärkelse i vilken man menar någonting med ett vanligt språkligt yttrande. För 
att någon skall kunna sägas mena någonting i denna bemärkelse räcker det inte att 
denna avser att genom sitt yttrande påverka någon på ett visst sätt – det krävs ock-
så att man avser att motparten skall uppfatta denna avsikt. Här är ett vanligt sätt 
att formulera Grice tankegång: 
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En avsändare A menar någonting med ett yttrande x om och endast 
om A har följande komplex av avsikter: 

(i1) att genom att yttra x producera en viss respons r hos en 
mottagare M 

(i2) att M skall uppfatta avsikten (i1) 

(i3) att M:s uppfyllande av (i2), d.v.s. att M uppfattar (i1), skall 
utgöra (en del av) M:s skäl att producera r. 

Lite eftertanke visar att den som uppfattar ett yttrande som meningsfullt i Grice 
mening måste tillskriva avsändaren en intentionalitet av minst tredje ordningen – 
en avsikt att åstadkomma en uppfattning om en avsikt – och alltså själv måste ex-
emplifiera intentionalitet av minst fjärde ordningen.  18

En jämförelse med kostymexemplet ovan kanske är klargörande. När jag stegar 
in på banken i min stiliga mundering avser jag inte att motparten skall uppfatta 
avsikten bakom mitt klädval – jag avser tvärtom att vederbörande inte skall upp-
fatta den, annars går hela poängen om intet. Men om jag under vanliga om-
ständigheter säger till dig att "klockan är fem", så avser jag inte bara att få dig att 
tro att klockan är fem – jag avser också att du skall inse denna min avsikt och att 
du just därför att du gör detta skall komma att tro att klockan faktiskt är fem. 

Sammanfattning 
Jag började med frågan ifall gränsen mellan naturvetenskaper och kulturveten-
skaper kan dras med hjälp av begreppen mening, förståelse och tolkning, och fort-
satte med att presentera ett vanligt argument mot denna möjlighet, närmare 
bestämt i en form det givits av Thomas Kuhn. Via en omväg över det fenomenol-
ogiska begreppet intentionalitet, blev slutsatsen att Kuhn har rätt i att all forskning 
– liksom all mänsklig verksamhet överhuvudtaget – förutsätter att forskaren an-
vänder begrepp för att “tolka” sin erfarenhet.  19

Samtidigt gav jag separatisterna rätt i att förståelse och tolkning i en annan 
mening faktiskt är utmärkande för kulturvetenskaperna. De inte bara använder 
begrepp utan de handlar om begreppsanvändning och intentionalitet, och förutsät-
ter därigenom en förmåga att att beskriva verkligheten genom andras ögon, ur ett 
deltagarperspektiv. I samband med detta systematiserade jag relationen mellan 

 I själva verket finns det ganska plausibla exempel i den fortsatta diskussionen av Grice teori 18

som är avsedda att visa att det inte räcker med att tillskriva avsändaren tredje ordningens 
intentionalitet, om man vill fånga det meningsbegrepp som Grice är ute efter, utan att 
åtminstone en fjärde och en femte nivå måste till.

 Vi noterade också att Kuhn i andra sammanhang har insisterat på att detta inte bör kallas 19

tolkning.
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några i sammanhanget välkända meningsbegrepp (som jag knöt till Max Weber, 
Roland Barthes och Paul Grice), med hjälp av tanken på intentionalitet av högre 
ordningar.


