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na onskvarda. P i liknande vis forsvarade Sartre och andra
existensialister asikten att moralfragor ar något som i sista
hand m b t e o\~erlåiastill indii~derisirrationella vd. (Man an
vinder ibland beteckningen "decisionism" för ståiidpurik
ten att moralutsagor t11syvende og sist baserar sig på irrationella val.) Samma sorts hilltuiigar liar fått stor utbredning i
Svenge inte minst genoni den s k vardenihilismen som lanserades i seklets borjan av Cppsalaskolans grundare Axel
Hagerström. 1 sin beromda forelastung "Om moraiiskafdrestallnirigars sanning" i Lppsda år 1911 hdvdade Hagerstroni, att det niordiska omradet iitmarks av "ett subjekti~t
taiikande, ett kanslo eller intressetankande. soni sjd\t kan
vara forem2l ftir vetenskap. men icke begrunda någon s 2 ~
dan".' Varlden sonderfaller darnied i w2 sfarer. en faktasfdr
och en norni och vardesfar. Fakrasfiren kan behandlus
nied rationella nietoder i vetenskaperna, vardesfaren kan
beskriras och analyseras vetenskapligt, men enligt hag er^
ström kan det inte finnas n2got sådant som en vetenskaplig
moral eller vardelara.
Att försOka skilja på faktaaspekter och \ardeaspekter kan
ofta vara n)'tUgt och klargörande. Men det ar ett Odesdigert
misstag att tro att varlden i sig består enbart av faktaaspekter
soiii existerar objektivt och att allt soni har med vbden och
nonner att gora nodvandigh~sar nagot subjektivt och irra
tionellt. Att reducera moralen till vdrden och normer ar i
basta fall en &.erhrenkling som tenderar att dölja andra sidor av inorden som i r mirist lika väsentliga, For att få fram
nagra av dessa dolda aspekter på moral i ljuset kan det vara
ide att se p1 en av standardmodelierna for beslutsfattaiide

En modell för rationellt
beslutsfattande
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nsm" eller "ll>'ttomoral" varit forharskande. Det ar också
det tänkesatt som har satt sin pragel p2 litteraturen om ledarskap over fbretag (nied vissa undantag, som den av Ai
ben Danielsson och Anders Malmberg forfattade iilla sknften med den dubbeltydiga titeln "Beslut fattas'").
I det utilitaristiska perspektivet består en rationell beslutsprocess av flera steg. Den svenske logikern Dag Prawitz
har sammanfattat de grundlaggande idéerna pi foljande \is:
1 Foniiulera det prohleni som s k d lösas eller det niål som

skail uppnas.
2 Konstruera handlingsalternativ med vilkas hjalp problemet kan losas eUer målet uppnås
3 Kartligg for varje handlingsalternativ dess mOjliga konsehenser
4 Bedom för varje mOjlig konsehens sannolikheten att
den skall intraffa.
i Vardera de olika mojiiga konsekvensernas positiva och
negativa sidor.
6 hwag informationen från 4 och 5 och fatta beslut på
gruridlag harav
(Den intresserade hiniisas tili Prawitz. "Rationalitet och
kariikraft", Filo~ojsktidskrif nr 1, 1980. och till mina kom
mentarer i forskningsrapporten L'urderrngar och para.4rbetslivscentnim. Stockdigm lid &ta~stt.mz~tt~eckli~zg~
holm 1980.)
Som alla modeller innebar ocksa denna eii schemause
nng och daniied eii overfOrenkIing. blen om man tar den
med en nypa salt och sager att de olika momenten inte nOdvändigtvis behover konima ett efter ett och att der givetvis
kan vara s å r t att uppskatta både sannolikheten och ~ i r d e t
av olika mojliga konsekvenser for att nu inte rala om de
problem som a\.r7agniiigen av vitt skilda faktorer mot rarandr.~kan innebara & kan den sakert andå bidra tili okad
ration;rlitet i beslutsfattandet i minga situationer tio?zse
-
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kz~ensanalysar en av standardmetoderna på det moral is^
ka beslutsfattandets område.
Sexstegsmodellen för rationelit beslutsfattande bygger
emellertid på må forutsattningar som det kan vara intressant
att titta narmare p2 i detta sammanhang. Den ena ar att be^
slutsfattande vasentligen har med i~ardenatt gora. I den uti^
litaristiska traditionen uppfattas etiken i g ~ n och
d botten
som en vardekalkyl. Ibland kan vardena kvantifieras (t ex
genom att uttryckas i kronor och oren). För det mesta ar det
inte sä, men också då behandlar utilitaristen vardena som
om de vore mätbara. Det kan vara mödan vart att titta lite på
vad som ligger bakom denna fiktion om alla moralfrågors
matbarhet (kvantifierbarhet).
Den andra fonitsattningen ar att den handlande personen antas kunna göra flera olika saker: sexstegsmodeilen
f(jmtsitter att hon eller han kan konstruera alternativ, kan
skapa sig en översikt over de olika alternativens konsekvenser, kan bedöma sannolikheter, kan uppskatta vardena av
de olika konsekvenserna och kan viga dem mot varandra.
Aktören forutsatts med andra ord ha en viss erfarenhet och
etisk kompetens.
Genom att reflektera över beslutsmodellens förutsatt^
ningar kommer vi allts2 fram till temat etzsk kompetensoch
den roll som hanteringen av vardefrågor spelar i denna
kompetens. Darmed befinner vi oss i det som vi nyss i förbi^
farten kallade for landet av psta kunskaper. Vad etisk kom^
petens ar vet vi alla på något satt; men vad detta vetande nar^
mare bestämt innebar kan vara lika svårt att artikulera som
de grammatikregler som vi alla som svensktalande personer
omedvetet följer.

Frankrike heter, att kanna till Newtons fallag, att kunna r e ~
dogöra för den sociala strukturen pä Trobriandoarna. Men
den kunskap som filosofer och alla andra faktiskt har omfattar mera an så. Vad det kan röra sig om kommer tydligt fram
i fotografen Peter Gullers beskrivning av hur han utför Ijusbedomningar.

Den tysta kunskapen

De kunskaper som fotografen har skaffat sig under årens
lopp existerar först och främst i form av bestamda insikter
och fardigheter. Sina erfarenheter kan han sjalv bara delvis
uttiyc.k;ri ord On1 \i kontrasterar dessa former av kunskap

Ndr filosofer och andra teoretiserande personer talar om
kunskap, tanker dc. for dct incsfii p9 ii3got soiri k;iii illiistrc.
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"Det jag gor nar jag står inför en konkret bedömningssitua~
tion ar att jag iakttar en mängd olika faktorer som påverkar
ljusmängden och fotograferingsresultatet. Är det sommar
eller vinter, ar det morgon eller kväll? Bryter solen igenom
en molnskarm eller befinner jag mig i halvskuggan under ett
lövträd? Ar delar av motivet i djup skugga och resten i starkt
solljus? Då får jag gora en awagning mellan ljust och
morkt . . . På liknandevis samlar jag i n t y k frän andra situa~
tioner och miljoer. I en ny situation drar jag mig till minnes
tidigare liknande situationer och miljöer. De fungerar som
jämf6relse och associationsmaterial, och de tidigare gjorda
upplevelserna, misstagen och erfarenheterna ligger till
grund för bedomningen. Men det ar inte bara minnen från
sjalva fotograferingen som spelar in. Timmarna i mörknim~
met nar jag framkallade filmen, nyfikenheten på resultatet,
det mödosamma arbetat att äterskapa verkligheten till bildens grafiska varld erinrar jag mig . . .
M a dessa tidigare minnen och erfarenheter som over^
lagras genom åren kommer bara delvis fram i medvetandet
vid ljusbedömningen. Med högerhandens tumme och pek
finger vrider jag in ett varde som kanns ratt p i kamerans
vred för tidsinstallning samtidigt som vänsterhanden staller in objektivets avblandningsring. Det gir nästan automatiskt."'
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