
En anonym granskare avgav följande motivering för att texten borde refuseras. Redaktören 
instämde. Bedöm själv! 

  Beträffande texten Ideologi vs pragmatism…… 
Texten är trots flera omarbetningar alltjämt illa disponerad. Främst gäller det författarens 
benägenhet att sprida sina resonemang i löpande text och i noter och i personlig exkurs, vilket 
gör manuskriptet rörigt och svåröverskådligt. Vissa begrepp som pragmatism har en så central 
plats för författarens resonemang, vilket framgår av manuskriptets titel, att det borde ha 
funnits med redan i inledningen av den löpande texten, inte i notapparaten. Författarens 
förslag till redaktionell ingress hör inte hemma i den typ av artiklar som publiceras i Svensk 
Medicinhistorisk Tidskrift. Ett annat problem är den rikliga användningen av förkortningar. 
För den som inte är familjär med dessa förkortningar blir texten svårpenetrerad. RFMA 
förklaras tidigt i texten, medan förkortningen CFN/CAN används för att först senare få sin 
förklaring. Visserligen hänvisar författaren till en förklaring längre fram i texten, men för 
läsaren är det ändå rörigt. Förkortningen AK förklaras inte. Möjligen framgår innebörden av 
sammanhanget så småningom, men det gör läsningen onödigt svår. En annan förkortning 
DKSN förklaras så vitt man kan se inte.  I vissa fall blir resonemangen i texten i det närmaste 
obegripliga. Vad menar författaren på sidan 1 med: ”Man ville värva så många som möjligt att 
frivilligt avstå från alkohol. De övriga skulle förbjudas att använda alkohol”. Avses att man 
verkade för ett totalt alkoholförbud, d v s kriminalisering av allt alkoholbruk? Gäller i så fall 
inte förbudet också för de som frivilligt avstår från alkohol? Första stycket under punkt c på 
sid 2 avslutas med ” Så torde ingen alkoholpolitiker ha resonerat”. Vad menar författaren? Ett 
annat exempel på oklarhet är sid 3, när det hänvisas till att Läkarsällskapets mål direkt citeras 
i principprogrammet, framgår det inte vilket som är Läkarsällskapets mål. Möjligen kan det 
handla om Sällskapets skrift från 1912, men det är oklart för läsaren. Den skriften berörs 
tidigare i texten (sid 2) genom en hänvisning till referens 7. Det finns också språkliga 
otympligheter; så på sid 5 ”det är svårt att förstå hur försiktigt initiativtagarna gick fram”. 
Finns det inte ett språkfel? Det som är svårt att förstå är väl inte hur försiktigt initiativtagarna 
gick fram, utan att de gick fram försiktigt. Sedan är meningen på sid 9 om att ”Skatten bör 
vara progressiv, dvs den bör stiga snabbare än berusningseffekten” obegriplig. Hur kan man 
jämföra skatteprogression med berusningseffekt? Författarens personliga minnesbilder, som 
finns med som exkurs i slutet av artikeln, förlorar genom sin placering som exkurs 
sammanhang med huvudtexten. 

Sammanfattningsvis finner jag att manuskriptet är för illa sammanhållet samtidigt som det är 
en komprimerad text vilket gör att läsaren får svårt att finna fokus och den röda tråden i den. 
Dessutom innehåller texten oklarheter som framhållits ovan. Så tyvärr måste slutsatsen bli: 
Den föreliggande texten kan p g a de påtalade bristerna inte publiceras i Svensk 
Medicinhistorisk Tidskrift. 

       
        


