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ILLVILJANS	HERMENEUTIK	

Erling Bjurström 
Professor vid Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet 

Texter förpliktigar. Inte minst ur moralisk synvinkel. Liksom människor ställer 
texter krav på att behandlas rättvist, med respekt och till och med vördnad, när så 
är påkallat. Behandlingen av texter, inklusive läsningen och tolkningen av dem, 
vilar i denna mening på moraliska principer och regler. Överlag är dessa principer 
och regler outtalade och implicita. Detta gäller också inom hermeneutiken, som 
sedan lång tid tillbaka kan sägas ha omvandlat behandlingen av texter till en tolk-
ningskonst eller en tolkningslära. Och det är, som bekant, brukligt att översätta 
ordet “hermeneutik” till “tolkningslära” när dess innebörd ska förklaras eller pre-
ciseras. Det var också denna översättning som Horace Engdahl, Ola Holmgren, 
Roland Lysell, Arne Mellberg och Anders Olsson (1977: 7) fann lämpligast när de 
1977 introducerade hermeneutikens utveckling under 1900-talet för en svensk 
publik med antologin Hermeneutik, vars grundstomme bestod av tidigare oöver-
satta texter av Heidegger, Gadamer och Ricoeur. I antologins inledning samman-
fattade de också vad som kan betecknas som kärnan i det hermeneutiska projektet, 
på ett sätt som fortfarande känns adekvat: 

Hermeneutiken vill lära oss hur vi ska tolka och vad det innebär att tolka. Som tank-
edisciplin pendlar hermeneutiken således mellan praktiskt arbete med texter och 
kunskapsteoretisk reflexion över förutsättningarna för tolkning och förståelse; her-
meneutiken inbegriper alltid sin egen metateori. (Engdahl m.fl. 1977:7)  

Det är, kan man säga, också detta som den hermeneutiska cirkeln fångar in, som 
ett slags ofrånkomlig förutsättning för förståelsen av allt som har eller bär på me-
ning; inklusive den kunskap som denna mening genererar. Vi sitter alla fast i den 
hermeneutiska cirkeln – eller den hermeneutiska spiralen, som de föredrar att säga 
som vill framhålla att tolkningar av texter genererar ny förståelse, nya insikter och 
nya kunskaper. Bortom denna cirkel eller spiral finns det enligt hermeneutiken 
varken förståelse eller mening. Följaktligen utgör också denna cirkel en ofrån-
komlig förutsättning för den hermeneutiska självreflexion som Engdahl & Co 
pekar på i citatet ovan, när de framhåller att hermeneutiken alltid inbegriper sin 
egen metateori. 

Samtidigt som den hermeneutiska cirkeln framtonar som ett slags allmän ram 
för varje tolknings- och förståelseprocess, inklusive förståelsen av dessa processer 
i sig, är den på många sätt svårfångad. På ett allmänt plan pekar denna ram på 
sambandet mellan det som tolkas och den förförståelse och det sammanhang som 
ligger till grund för tolkningen. Överlag är det dock pendlingen mellan del och 
helhet eller relationen mellan förförståelse och förståelse som brukar framhållas 
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som signifikant för den hermeneutiska cirkeln. Hur delen ska tolkas är beroende 
av helheten och vice versa. Och förståelse vilar alltid på någon form av förförstå-
else. Som allmänna principer för tolkning framstår sambanden mellan del och 
helhet respektive förförståelse och förståelse som relativt oproblematiska, men 
som (jag förmodar att) alla vet som tillämpat dem framstår de som betydligt mer 
problematiska när de omsätts i praktiskt arbete. Detta utgör en källa till att herme-
neutiken som praktisk verksamhet, vilket Engdahl & Co också pekar på i citatet 
ovan, på ett ofrånkomligt sätt drar med sig reflektioner kring själva tolknings- och 
förståelseprocessen. Så snart man blir medveten om att man rör sig inom en her-
meneutisk cirkel eller spiral generar denna cirkel metareflektioner kring sig själv. 
Detta är knappast förvånande eftersom cirkeln är uppbyggd kring eller hänvisar 
till svårfångade och i princip oåtkomliga fenomen, åtminstone i en mer fullständig 
bemärkelse, som “förförståelse” och “helhet”. Det är inte möjligt att få fullstän-
digt grepp om vare sig den förförståelse eller den helhet man arbetar med i en 
konkret tolkningsprocess. Begreppet förförståelse kan dessutom förleda interpret-
ören till att tro att det enbart är fråga om ett slags förståelse som föreligger innan 
själva tolkningsarbetet har påbörjats, medan den i själva verket till största delen 
blottläggs eller uppdagas under arbetets gång; till exempel genom att man kon-
fronteras med sådant man inte förstår eller förstår något på ett nytt sätt. Förförstå-
else kan i denna bemärkelse både förstås som en förutsättning för och ett resultat 
av den nya förståelse som en tolkningsprocess (i bästa fall) utmynnar i. Detsamma 
gäller i princip för den helhet man arbetar med i en tolkningsprocess. Liksom man 
aldrig kommer fram till källan för den förförståelse man arbetar med i en sådan 
process, kan man vara säker på att man aldrig får fullständigt grepp om den helhet 
man arbetar med. Denna helhet tenderar dessutom att brytas ner i en serie delhel-
heter, likt kinesiska askar, i en tolkningsprocess. Tolkningen av en formulering 
eller passage i ett litterärt verk kan exempelvis motiveras med hänvisning till ver-
ket i sin helhet, det litterära sammanhang eller hela den tidsepok inom vilket det 
skrevs. Det som ur en synvinkel framstår som en helhet antar härigenom karaktär 
av del ur en annan: verket framstår som en helhet i relation till den formulering 
som tolkas, men som en del i förhållande till det litterära sammanhang eller den 
tidsepok det hör hemma inom. 

Det har skrivits mycket om de hermeneutiska förutsättningarna och villkoren 
för att förstå och tolka, såväl texter som mänskliga handlingar och andra fenomen. 
Det finns också ymnigt med (metareflexiva) uttolkningar av den hermeneutiska 
cirkeln eller spiralen. Min avsikt här är inte att ytterligare bidra till dessa uttolk-
ningar, utan betydligt mer modest: att med utgångspunkt i de motiveringssam-
manhang som den hermeneutiska cirkeln hänvisar till ringa in det som jag beteck-
nar som illviljans hermeneutik.  
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Den	hermeneutiska	cirkeln	som	norm	

Illviljans hermeneutik torde vara ett välbekant fenomen för de flesta, men framstår 
trots detta som en vit fläck på hermeneutikens karta. På ett övergripande plan 
kännetecknas illviljans hermeneutik av att den, på mer eller mindre uppenbara 
eller tvärtom mer raffinerade och subtila sätt, bryter med de motiveringssamman-
hang som den hermeneutiska cirkeln hänvisar till. Att bryta loss en formulering 
eller ett textfragment från sitt sammanhang utgör ett av de mer välbekanta ut-
trycken för den hermeneutiska illviljan – och framstår därigenom också som ett av 
de knep som är lättast att genomskåda när den manifesterar sig. Men den manife-
sterar sig även, som jag återkommer till, på mer raffinerade och subtila – för att 
inte säga försåtliga – sätt. 

Håller man sig till textsammanhang kännetecknas den illvilja som manifesterar 
sig i olika tolkningsprocesser inte primärt av att den är riktad mot själva texten, 
som den behandlar på ett orättvist eller respektlöst sätt, utan dess upphovsman. 
Men även när det rör sig om tolkningar av mänskliga handlingar är den hermeneu-
tiska illviljan snarare riktad mot den person eller de personer som utför handling-
arna än dessa handlingar i sig. Och detsamma gäller i princip för tolkningen av 
fenomen vars kopplingar till specifika personer är svåra att urskilja eller vaga; 
exempelvis i form av att dessa personer på lösa grunder tillskrivs ansvar för fe-
nomenet i fråga eller betraktas som ansvariga för det. 

Ur denna synvinkel syftar illviljans hermeneutik till att misstänkliggöra, 
misskreditera eller helt enkelt skada de personer som är upphovsmän till en text, 
har utfört specifika handlingar eller kan kopplas till vissa fenomen. Givetvis mani-
festerar sig denna illvilja också inom konsten och estetiken, i form av att inställ-
ningen till den person som har skapat ett verk ligger till grund för en illvillig tolk-
ning av det. 

Att illviljans hermeneutik är person- snarare än text-, verk- eller handlingsinrik-
tad särskiljer den klart och tydligt från misstankens hermeneutik. I motsats till den 
senare syftar inte heller den förra till att blottlägga maktstrukturer eller dolda 
maktmotiv, falska föreställningar eller ett falskt medvetande, utan snarare till att 
på mer eller mindre lösa grunder tillskriva personer dolda maktmotiv, egenintres-
sen eller annat som misstänkliggör dem. Men trots dessa skillnader kan de kon-
vergera eller sammanblandas med varandra, inte minst när det gäller tolkningar 
som tillskriver personer, grupper eller sociala kategorier dolda maktmotiv eller till 
och med ondskefulla motiv. Skiljelinjen mellan det blottläggande och det tillskri-
vande av sådana motiv som kännetecknar misstankens respektive illviljans her-
meneutik kan vara svår att urskilja och framstår många gånger som skör. Det vitt-
nar inte minst ett av de värsta uttrycken någonsin för illviljans hermeneutik om: 
den ondska och de motiv som nazismen tillskrev judarna och som bland annat 
legitimerades med en tolkning av Nietzsches filosofi; den filosof som Ricoeur (se 
t.ex. 1969/1970) tillsammans med Marx och Freud pekar ut som misstankens 
mästertänkare. Misstankens hermeneutik är inte, som exemplet med nazismens 
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tolkning av Nietzsches filosofi visar, immun mot den hermeneutiska illviljan. Och 
som detta exempel också visar kan det som har karaktär av misstankens hermene-
utik omvandlas till ett uttryck för illviljans hermeneutik. 

Sådana exempel finns det också gott om på den mer banala nivå där man stöter 
på illviljans hermeneutik. Exempelvis torde det vara relativt vanligt att politiska 
antagonister projicerar sina egna maktmotiv på varandra och därigenom tillskriver 
varandra dolda maktintressen snarare än blottlägger dem. På motsvarande sätt 
utgör misstänkliggörandet en vanlig (tolknings)teknik i de mer banala samman-
hang där illviljans hermeneutik manifesterar sig. Också i detta avseende konver-
gerar den till viss del med misstankens hermeneutik, på ett sätt som gör det svårt 
att särskilja dem och lätt att sammanblanda dem. Men trots detta kvarstår alltid 
väsentliga skillnader mellan dem: illviljans hermeneutik är destruktiv, misstänk-
liggörande och person-, grupp- eller kategoriinriktad, medan misstankens herme-
neutik är både destruktiv och konstruktiv; den använder misstanken som ett led i 
att på ett receptivt sätt blottlägga en mer fundamental eller autentisk verklighet 
och därigenom också bryta ned de falska eller de illusoriska verklighetsbilder som 
håller oss fångna. I motsats till misstankens hermeneutik är illviljans heller aldrig 
emancipatorisk, receptiv eller lyssnande. Illviljans hermeneutik misstänkliggör, 
men i motsats till misstankens hermeneutik förenar den inte misstänksamhet med 
lyssnande. 

Ur denna synvinkel kan illviljans hermeneutik givetvis inte heller företrädas av 
några mästertänkare, på samma sätt som de Ricoeur pekar ut för misstankens 
hermeneutik. Illviljans hermeneutik är något som förnekas. Ingen företräder den, 
allra minst de som utövar den. Och det är just därför den förtjänar att lyftas fram 
och explicitgöras i hermeneutiska sammanhang; alltså inte på grund av sina för-
tjänster (eftersom den saknar sådana), utan på grund av de problem, de störningar 
och den distortion den för med sig i olika tolknings- och förståelseprocesser. 

Illviljans hermeneutik bryter, såväl i sina mer banala som utstuderade eller raf-
finerade former, med en rad av hermeneutikens omhuldade, men överlag impli-
cita, förutsättningar, normer och regler. Den hermeneutiska illviljan låter sig ex-
empelvis inte förenas med en verklig vilja till kommunikation eller dialog. Den är 
inte heller receptiv eller strävar efter ny förståelse. Och är det fråga om en text 
som ska tolkas står den snarast i vägen för den illvilja som riktas mot dess upp-
hovsman, samtidigt som den utgör medlet för att komma åt, misstänkliggöra eller 
misskreditera honom eller henne. Men trots att illviljans hermeneutiker på dessa 
och otaliga andra sätt bryter mot hermeneutikens normer och regler, är det svårt 
att förneka att de ägnar sig åt någon form av tolkning; till och med i fall där det är 
uppenbart att de inte är ute efter att förstå en text, utan endast misskreditera dess 
upphovsman. 

I en sådan situation kan man förvisso komma relativt långt med att hänvisa till 
den hermeneutiska cirkelns motiveringssammanhang, men knappast till en slut-
punkt där man lyckas överbevisa illviljans hermeneutiker om det orättfärdiga eller 
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regelvidriga i deras förehavanden. Saken kompliceras också av att dessa moti-
veringssammanhang måste explicitgöras. Och härigenom öppnar sig en rad kryp-
hål för illviljans hermeneutiker – eller med andra ord: möjligheter till förvillande 
ifrågasättanden, försåtliga förskjutningar från en kärnfråga till en annan eller från 
konkreta tolkningar till generella tolkningsprinciper och så vidare in absurdum. 
Liksom rättsmaskineriet inte förmår att sätta definitivt stopp för rättshaveristen, 
förmår inte heller den hermeneutiska cirkelns normativa kraft att stoppa illviljans 
hermeneutiker. 

Det är för övrigt inte självklart, inte ens för erfarna hermeneutiker, att betrakta 
den hermeneutiska cirkeln eller spiralen ur normativ synvinkel. Tolkningar måste 
alltid motiveras i någon form och motiveringar utgör till och med en beståndsdel 
av själva tolkningarna, det vill säga när vi tolkar något anger vi också varför vi 
tolkar det som vi gör, åtminstone om vi bekymrar oss om att våra tolkningar ska 
tas på allvar, framstå som trovärdiga eller berättigade. Den hermeneutiska cirkeln 
anger, dock utan att vara explicit normativ, hur tolkningar ska eller bör motiveras. 
Exempelvis anger den att en texts delar ska tolkas i ljuset av texten som helhet 
och motiveras med hänvisning till den senare. Omvänt gäller att det knappast går 
att motivera en tolkning av texten i sin helhet om denna inte stämmer överens med 
tolkningen av dess delar. Likaså är det svårt att motivera en tolkning av något som 
negligerar den kontext det ingår i eller hävda att man förstår något som förutsätter 
en helt annan förförståelse än den som ens tolkning blottlägger. De normer och 
regler för motiveringar av tolkningar som på detta sätt låter sig stakas ut med hjälp 
av den hermeneutiska cirkeln sträcker sig dock inte bortom den själv. Liksom i 
våra tolkningar av något kan vi i våra motiveringar av dem inte gå bortom den 
hermeneutiska cirkeln. Dess normer och regler är följaktligen begränsade. Med 
utgångspunkt i hur vi ska motivera våra tolkningar anger normerna och reglerna 
när och på vilket sätt vi inte följer eller bryter mot dem, men anger exempelvis 
inte hur vi ska förhålla oss till det vi tolkar eller kriterier för en korrekt tolkning av 
det. 

Att hermeneutiken saknar normer och regler för korrekt förståelse och tolkning 
är inget man ska beklaga. Tvärtom är avsaknaden av sådana regler en förutsätt-
ning för att hermeneutiken ska framstå som en tolkningskonst, en téchne, i den 
ursprungliga grekiska bemärkelsen av teknik och konst. Införandet av sådana reg-
ler skulle framstå som maktmissbruk och inskränka såväl den hermeneutiska fri-
heten som fantasin. Men i det här sammanhanget är det samtidigt viktigt att inse 
att den tolkningspluralism, inklusive de konflikter mellan olika tolkningar, som 
detta öppnar för gynnar den illvillige hermeneutikern. Att det inte finns – och ald-
rig kommer att finnas – säkra, korrekta eller slutgiltiga tolkningar är något som 
den illvillige hermeneutikern kan luta sig emot och spela ut mot sina meningsmot-
ståndare för att underminera deras tolkningar och göra dem osäkra. Ja, den illvil-
lige hermeneutikern kan till och med legitimera sina egna förehavanden genom att 
betrakta dem som ett bidrag till det som Ricoeur (1969/1974) betecknar som tolk-
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ningarnas konflikt och betraktar som ett produktivt moment i den hermeneutiska 
verksamheten.  

Allt detta sagt för att påvisa en sak: den illvillige hermeneutikern är svår att 
bemöta och stoppa. Också i akademiska sammanhang, som är de sammanhang jag 
fortsättningsvis ska fokusera på och inskränka analysen av illviljans hermeneutik 
till. 

Illviljans	och	välviljans	problem	

Illviljans hermeneutik är ett välbekant men överlag förnekat fenomen. Speciellt i 
akademiska sammanhang, där det närmast har karaktär av vad Goffman 
(1959/1972: 143) betecknar som “anförtrodda” eller “fria hemligheter”, det vill 
säga hemligheter som alla i princip är införstådda med, men som endast anförtros 
andra i skydd av bakre regioner och bara i undantagsfall röjs i mer offentliga situ-
ationer. Det är knappast heller i akademiska sammanhang, utan i folkmun och 
talesättet “som fan läser bibeln” som illviljans hermeneutik har uttryckts klarast – 
och dessutom på ett sätt som ger en antydan om att medvetenheten om den har 
funnits med alltsedan hermeneutikens ursprung i medeltidens bibeltolkningar. 

Ur denna synvinkel kan begreppet illviljans hermeneutik betraktas som ett sätt 
att benämna ett välbekant, men överlag förnekat och (inte minst i akademiska 
sammanhang) känsligt fenomen och göra det till föremål för analys och tolkning. 
Håller vi oss till akademiska sammanhang är det flera faktorer som gör ett sådant 
företag känsligt. Först och främst att det innefattar att lyfta fram sådant som över-
lag förnekas, göms undan eller förbigås med tystnad när den hermeneutiska illvil-
jan manifesterar sig och endast benämns, diskuteras eller skvallras om i bakre 
regioner; till exempel i form av förtroliga samtal vid kaffebordet efter ett semi-
narium eller skvaller om vilken personlig motsättning eller oförätt som ligger 
bakom en opponents illvilliga tolkning av en avhandling. Givetvis bidrar också 
det faktum att illviljans hermeneutik framstår som ett negativt och ondskefullt 
fenomen till att göra en analys av den känslig. Redan på förhand kan man exem-
pelvis vara förvissad om att ingen är beredd att företräda den, identifiera sig med 
den eller låta sig pekas ut som företrädare för den utan att det väcker ilska, vre-
desmod, aggressioner eller hämndbegär. 

Just i det senare ligger det dock på ett näst intill självklart sätt en fördel med att 
lyfta upp diskussionen kring den hermeneutiska illviljan på analytisk nivå och 
diskutera den som fenomen. På denna nivå kan man, som inte minst det akade-
miska skvallret vittnar om, utgå ifrån att det finns otaliga källor till den hermeneu-
tiska illviljan: alltifrån upplevda oförätter vid tjänstetillsättningar, över sakkun-
nigutlåtanden och andras tolkningar av ens egna alster till rent personliga motsätt-
ningar och konflikter. Ur analytisk synvinkel är det dock inte dessa källor i sig 
som är speciellt intressanta, utan de tolkningssätt, -strategier, -tekniker, -knep eller 
läsarter som de ger upphov till och som kännetecknar den hermeneutiska illviljan. 
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Vad gäller den hermeneutiska illviljan är det med andra ord inte källorna till den 
som framstår som oklara och i behov av närmare analys, utan dess specifika läsar-
ter eller tolkningssätt. 

Därmed inte sagt att källorna till illviljans hermeneutik i akademiska samman-
hang är ointressanta ur alla synvinklar. Tvärtom. Det finns exempelvis en hel del 
som talar för att den akademiska jordmånen för illviljans hermeneutik har förbätt-
rats under senare år till följd av att konkurrensen om forskningsmedel, forskar- 
och lärartjänster har hårdnat, samtidigt som kraven på produktivitet och uppmärk-
samhet i fråga om publiceringar och forskningsresultat har blivit alltmer uttalade. 
Att det goda (i form av exempelvis ökad effektivitet och forskningsavkastning) 
som detta anses föra med sig också har en påtaglig ond sida för varje hermeneu-
tiskt företag uppmärksammas sällan – en ond sida som bland annat handlar om att 
jordmånen för illviljans hermeneutik förbättras i takt med att den “gästfrihet” 
gentemot andra paradigm, tolknings- och teoritraditioner som Ricoeur 
(2004/2006: 29) ser som en nödvändig förutsättning för hermeneutiken sakta men 
säkert kvävs. 

Just avsaknaden av en sådan gästfrihet hör till den hermeneutiska illviljans mest 
utmärkande drag när den manifesterar sig. Den illvillige hermeneutikern är inte 
beredd att lyssna till vad texten har att säga eller att göra den rättvisa. Givetvis har 
han eller hon inte heller någon som helst beredskap för att låta texten ifrågasätta 
den egna förförståelsen eller sätta sina egna fördomar på spel i förhållande till 
den.  

Den hermeneutiska illviljans ogästvänlighet gör den endimensionell: den tar så 
att säga fasta på det kritiska sinnelag förutan vilken varje tolkning av en text ten-
derar att bli ointressant eller platt, men överdriver det, utan beredskap att samti-
digt se till textens förtjänster eller i någon mening försonas med den. Ett överdri-
vet eller överkänsligt kritiskt sinnelag, men som det kan vara nog så svårt att på-
tala som entydigt negativt eller bemöta på ett fruktbart sätt i olika situationer, hör 
följaktligen till illviljans specifika kännetecken när den manifesterar sig hermene-
utiskt. Och i denna mening är den, inte minst i akademiska sammanhang, lika svår 
att påtala, bemöta eller komma till rätta med som dess motsats: välviljans herme-
neutik. 

Som motpoler tydliggör illviljans och välviljans tolkningsstrategier indirekt den 
normativa balans mellan ett kritiskt och ett gästvänligt sinnelag som ligger till 
grund för hermeneutiken. Ur denna synvinkel framtonar inte heller illviljan som 
en entydigt ond och välviljan som en entydigt god pol i hermeneutiska samman-
hang. Ställs de mot varandra grumlar de snarare varje uppdelning i gott och ont i 
sådana sammanhang. Ur moralisk synvinkel framstår båda som problematiska och 
endimensionella. Och det grundläggande problemet med dem bottnar i båda fallen 
i att hermeneutikern låter tolkningen av en text styras av den inställning han eller 
hon har till dess upphovsman. 
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Detsamma gäller i princip om det är fråga om andra “tolkningsobjekt” än 
skrivna texter, som exempelvis vad en person säger, de handlingar han eller hon 
utför eller andra fenomen som någon eller några bär eller kan tillskrivas ansvar 
för. Samtidigt är det, även om jag avstår från att behandla det här, viktigt att inse 
att vissa av dessa “tolkningsobjekt”, som exempelvis tal eller handlingar, är svå-
rare att särskilja eller lösgöra från de personer som är upphov till dem än skrivna 
texter, som på ett helt annat sätt distanserar sig från sina upphovsmän och börjar 
leva sitt eget liv oberoende av dem (jfr. Ricoeur 1973/1977). Härigenom kan vis-
serligen såväl illviljan som välviljan framstå som mer berättigad i vissa hermeneu-
tiska sammanhang än andra, men framtonar överlag som problematiska och regel-
vidriga, för att inte säga ondskefulla. I hermeneutiken framstår alltså inte välvilja i 
sig som ett gott alternativ till eller ens självklart motmedel till illviljans ondske-
fullhet. Tvärtom framtonar båda snarare som ondskefulla, om än från olika ut-
gångspunkter, och endimensionella: illviljans hermeneutik på grund av att den 
kombinerar ett överdrivet kritiskt sinnelag med ogästvänlighet och välviljans be-
roende på att den gör avkall på det kritiska sinnelaget och är alltför gästvänlig. 
Härigenom spelar de förment goda motiv eller intentioner som styr den senare 
föga roll, eftersom den ur hermeneutisk synvinkel tenderar att utmynna i vad som 
är svårt att uppfatta som annat än negativa konsekvenser, som exempelvis förvir-
ring om hur en text bör tolkas eller underminering av förutsättningarna för vad 
som brukar betecknas som konstruktiv kritik. Såväl illviljans som välviljans her-
meneutik åsidosätter alltså tolkningens, överlag outtalade, spelregler för kritik och 
gästfrihet, vilket tenderar att göra dem till jämbördiga spelförstörare och kålsupare 
ur moralisk synvinkel. 

Normativt aktualiserar illviljan och välviljan som hermeneutiska problem 
närmast vad som kan uttryckas med hjälp av en travesti på och omskrivning av 
Derridas (1967/1974: 158) inflytelserika devis il n’y a pas de hors-texte, “det 
finns ingenting utanför texten”, till ett imperativ: Det bör inte finnas någonting 
utanför texten!. Samtidigt explicitgör denna omskrivning en faktiskt existerande, 
men överlag outtalad, norm i de akademiska sammanhang där texttolkning ligger 
till grund för exempelvis bedömningar av kompetenser, tjänstetillsättningar, för-
delning av forskningsmedel och publiceringsbeslut för vetenskapliga tidskrifter. I 
dessa sammanhang skyddar jävsregler och, som i det sistnämnda fallet, systemet 
för refereegranskning eller peer review mot illviljans och välviljans hermeneutik. 
Det är dock långt ifrån fråga om ett fullgott skydd. Även om jävsregler fungerar 
som ett sådant skydd är de inte primärt utformade för att komma till rätta med 
illvilliga eller välvilliga tolkningar av exempelvis texter, utan för att över huvud 
taget förhindra att illviljan eller välviljan ges otillbörligt spelrum. När jävsregler 
tillämpas i praxis fungerar de dessutom snarare som ett skydd mot välvilja än ill-
vilja; eller med andra ord snarare mot att någon gynnas än missgynnas. Detsamma 
gäller i princip för refereesystemet, även om det på ett mer direkt sätt ger uttryck 
åt normen att det inte bör finnas någonting utanför texten och oavsett om det byg-
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ger på så kallad enkel- eller dubbelblindgranskning, det vill säga om anonymitets-
skyddet endast omfattar granskaren eller även artikelförfattaren. Systemet ger 
visserligen spelrum åt den otillbörliga hermeneutiska välviljan, men knappast i 
samma utsträckning som för illviljan; vilket inte minst bekräftas av att det är rela-
tivt vanligt att de författare som refuseras hänvisar till någon form av illvilja hos 
granskaren som förklaring till att deras artikel inte antogs. Illvilja, inklusive för-
modad illvilja, föder illvilja i det här sammanhanget, där det också är vanligt att 
illviljan benämns och diskuteras i någon form av bakre region av den som har 
eller anser sig ha drabbats av den, medan det tvärtom är legio att välviljan förtigs 
av den som gynnats av den, men givetvis kan påtalas av tredje person utom hör-
håll för den gynnade.  

Som skydd mot illviljans hermeneutik har refereesystemet naturligtvis också 
sina fördelar, men bidrar på det sätt som jag har försökt ge en bild av ovan till att 
hänvisa den till den jordmån den trivs bäst i: skvallret. 

Humanioras	rättshaverister	

För att ringa in illviljans hermeneutik framstår det som nödvändigt att anonymi-
sera det skvaller den frodas i och analytiskt förflytta det från de bakre regioner där 
det hör hemma till någon form av främre region, där det är möjligt att diskutera 
det öppet. Detsamma gäller givetvis illviljans hermeneutik i sig. Inte minst i ljuset 
av att denna illvilja sträcker sig långt utöver den, relativt banala men känsliga, 
nivå där skvallret hör hemma eller frodas. Illviljans hermeneutik har i denna be-
märkelse manifesterat sig i betydligt allvarligare och ondare sammanhang än 
skvallrets, vilket exempelvis rasismens, misogynins och homofobins historia vitt-
nar om. Som försåtlig eller regelvidrig tolkningsstrategi har den däremot knappast 
uppmärksammats eller lyfts fram i offentliga sammanhang i tillräcklig utsträck-
ning. Inte heller inom hermeneutiken. 

Misstanken om illvilliga tolkningar lyfts visserligen från och till fram offentligt, 
som Per Gedins (2011) stridsskrift för att återupprätta Heidenstams litterära ära 
senast bär vittnesbörd om, men i regel med tonvikt på person- snarare än tolk-
ningsfrågor. Härigenom bidrar den offentliga exponeringen av en sådan misstanke 
snarare till ömsesidig illvilja eller smutskastning än att röja den hermeneutiska 
illviljans specifika tolkningsstrategier. Och det bör, menar jag, vara det senare 
som utgör motivet och drivkraften bakom att ringa in och analysera den. 

I denna mening kan också misstankens hermeneutik vändas mot illviljans. Ett 
sådant företag måste utgå ifrån en befogad misstanke om att illvilja kan dölja sig 
bakom en viss typ av tolkning och lyhört lyssna efter dess specifika uttryck. Men 
för att i möjligaste mån komma bortom de person- eller andra motsättningar som 
illviljan bottnar i är det viktigt att låta tolkningen berättiga misstanken, inte den 
illvilja man kan eller tror sig kunna spåra hos eller knyta till den person som läg-
ger fram tolkningen. Oavsett om den senare misstanken är befogad eller inte, är 
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lite vunnet ur hermeneutisk synvinkel med att påtala eller explicitgöra den, såvida 
man inte också påvisar eller gör det trovärdigt att illvilja i någon mening ligger till 
grund för eller har styrt den tolkning det är fråga om. Följaktligen är det före-
komsten av vad som kan uppfattas som en inkorrekt, regelvidrig eller försåtlig 
tolkning som bör vägleda misstanken att det döljer sig illvilja bakom den – och i 
nästa steg att försöka påvisa att det just är fråga om illvilja och inte något annat, 
som exempelvis bristande förförståelse, hermeneutisk inkompetens eller helt en-
kelt slarv. 

I detta steg är det i första hand uteslutningsmetoden som gäller, det vill säga att 
påvisa illviljans specifika uttryck genom att utesluta att det regelvidriga eller det 
försåtliga med en tolkning bottnar i något annat än illvilja. Som jag berörde tidi-
gare är det i detta avseende inte möjligt att gå bortom de motiveringssammanhang 
den hermeneutiska cirkeln hänvisar till, samtidigt som man redan från utgångs-
punkten kan vara säker på att stöta på såväl mer eller mindre uppenbara fall av 
illvilja som tvetydiga och till och med oavgörbara gränsfall. Lika litet som man 
kan göra anspråk på en slutgiltig eller en fullständigt objektiv tolkning av någon-
ting inom hermeneutikens ramar, kan man dock lägga fram definitiva eller rent 
objektiva bevis för den hermeneutiska illviljan. Dessutom kan man vara mer eller 
mindre övertygad om att den illvillige hermeneutikern aldrig kommer att godta 
dessa bevis eller erkänna sin illvilja. 

I den mån som det tillvägagångssätt jag har skisserat ovan kan betraktas som ett 
slags metod för att bemöta den hermeneutiska illviljan, ligger dess främsta för-
tjänst i att den vänder den illvillige hermeneutikerns misstänkliggöranden mot 
hans eller hennes egna tolkningar. Detta inkluderar även fall där medvetet illvil-
liga hermeneutiker på försåtliga och subtila sätt, som går utöver de motiverings-
sammanhang den hermeneutiska cirkeln hänvisar till, misstänkliggör andras tolk-
ningar, genom att exempelvis krydda sin illvilja med förment välvilliga uttryck för 
att dölja sina avsikter. 

Varken någon metod eller något annat kan dock utplåna den hermeneutiska ill-
viljan. Däremot är det möjligt att, som jag har försökt här, bemöta den genom att 
göra den till föremål för tolkning, det vill säga angripa den hermeneutiskt. Likaså 
är det fåfängt att tänka sig att det är möjligt att definitivt stoppa den illvillige her-
meneutikern. Om inte annat, så bekräftas detta av rättshaveristen. 

Det är också värt att betänka att det är inom ramarna för rättssystemet som den 
illvillige hermeneutikern har tilldelats ett specifikt epitet. Inte minst genom att 
detta system uppvisar vissa likheter eller analoga drag med det akademiska, där 
exempelvis betygssättning och beslut om att godkänna eller underkänna någon har 
karaktär av domslut och opponentens roll vid disputationer kan jämföras med 
åklagarens i en rättegång. Detta öppnar också för att rättshaveristens och den aka-
demiskt illvillige hermeneutikerns drivkrafter bottnar i likartade typer av (upp-
levda eller faktiska) oförätter, motgångar eller misslyckanden, liksom att de an-
vänder sig av liknande eller analoga tolkningsstrategier. De skiljer sig dock åt i ett 
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väsentligt avseende: medan rättshaveristens illvilja primärt är riktad mot själva 
rättssystemet, är den hermeneutiska illviljan i akademiska sammanhang, som 
framgått, i första hand riktad mot personer eller kollegor. 

Denna skillnad – som givetvis inte ska uppfattas som absolut och förmodligen 
bottnar i att den akademiker som riktar sin illvilja mot det akademiska systemet 
som sådant tenderar att såga av den gren han eller hon sitter på – utmynnar dock 
knappast i väsensskilda tolkningsstrategier. Åtminstone är det möjligt att identifi-
era vissa av de tolkningsstrategier som rättshaverister använder sig av också i 
akademiska sammanhang, som att exempelvis fastna för och ifrågasätta detaljer 
som är oväsentliga för den förståelse en tolkning möjliggör eller blottlägger. Om 
det därmed också är befogat att i överförd mening tala om humanioras eller sam-
hällsvetenskapens rättshaverister låter jag dock vara osagt. Inte minst därför att 
det förmodligen skulle väcka ont blod och ge upphov till illvilja. 
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