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Detta är en bok om omdöme och övertygelse. Den
behandlar frågan: Hur kan vi förstå vad vi gör då
vi bestämmer oss? Hur ska vi förstå att vi trots att
vi inte kan veta, inte nödvändigtvis tvivlar?

Utifrån finansiärers bedömningar av industriella
utvecklingsprojekt presenteras en bild av bedömning
som någonting mer komplext än rationellt. Exem-
plen kommer främst från Industrifonden, där för-
fattaren själv varit anställd som bedömare. Med
avstamp i bl a Ludwig Wittgensteins kritik av exakt-
hetsidealet argumenteras att bedömning handlar
om att söka övertygelse och att denna inte kan nås
som en strikt rationell slutsats. Övertygelsen växer
fram ur den väv av resonemang, som berättelsen
om bedömningen utgör, i vilket premisser och slut-
satser ömsesidigt stödjer varandra. Från tvivel till
övertygelse sker ett språng över en avgrund som
inte kan ske genom endast insamling av information
och analys, utan som kräver av oss ett ställningsta-
gande. Bedömning handlar om att ta ställning i en
situation där ingen slutgiltig säkerhet finns, om en
övertygelse utan slutgiltig grund.

José Bertil González Guve är forskare vid institu-
tionen för industriell ekonomi och organisation på
KTH i Stockholm, där han även undervisar i bl a
industriell ekonomi, strategi och vetenskapsteori.
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Förord

Att mina funderingar kring bedömningar av industriella
utvecklingsprojekt kommit att handla om övertygelse
och grundlöshet säger säkerligen någonting om mig själv.
Vinklingarna som bokens diskussioner fått har oftast
drivits av lusten till det jag själv av någon outgrundlig
anledning plötsligt tyckt mig begripa, eller oron och räd-
slan för den kritik jag trott mig förutse. De svagheter och
tillkortakommanden som boken uppvisar är därför ingen
annans göromål än mitt eget. Det jag själv uppfattar som
bokens styrkor hade inte funnits där om det inte vore för
den hjälp jag fått. Till alla dem som bidragit därtill riktar
jag min tacksamhet.

Störst yttre inflytande på händelserna som fört denna
avhandling framåt har utan tvivel min högt respekterade
och omtyckte handledare professor Claes Gustafsson
haft. Endast en bråkdel av vad jag lärt genom honom
märks i denna avhandling och endast en bråkdel av
denna avhandling hade någonsin blivit skriven om jag
inte hade lärt av honom som jag gjort. Med sin generösa
intellektuella och konkreta skärpa har han visat på möj-
ligheter och öppningar när mina tanketrådar nystats till
en knut. Genom sin entusiasm och energi har han stärkt
min känsla av hur angeläget det varit att jag funderat
vidare kring frågorna i avhandlingen. Genom mycket
korta anställningsavtal (som dock lyckligtvis ständigt
förnyats) har han fått mig att känna det angelägna i att
faktiskt också skriva ner funderingarna. Classe - för allt
detta: stort tack!

Patrik Wahren är bland mycket annat f d vice VD på
Industrifonden och har varit direkt avgörande för mina
möjligheter att göra empiriska studier. För stödet, tåla-
modet, intresset, vänskapen och inte minst din intelligen-
ta vakenhet – Tack!
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Professor Lars Hertzberg är jag stort tack skyldig för den
noggranna läsningen och de detaljerade, uppmuntrande
kommentarerna på mina resonemang om Wittgensteins
tankar. Tack för ditt generösa, inspirerande och lärorika
engagemang!

Alf Rehn, vän och kollega, kan läsa. Och gör det,
ofta och mycket. Tack för de många, ofta snabba genom-
läsningarna och de kloka, belästa och inte minst inspire-
rande och kraftgivande synpunkterna. När skrivandet
känts som mest isolerat och världsfrånvänt har tanken
dykt upp: Alf läser, alltså finns jag.

Erik Piñeiro, min äldsta vän i livet och dessutom kol-
lega på Indek… för det stöd som endast den som känner
en för den man är kan ge – tack. Gracias quillo! Esto no
termina aquí.

Marcus Lindahl, vän och kollega, tänkare och entu-
siastiskt entusiasmerande yrväder. Tack Mackan för de
många intensiva, roliga, uppriktiga och förvånande nog
så användbara diskussionerna! Mången sådana stunder
hoppas jag på även framöver.

Christina Carlsson och Caroline Pettersson – mina
”kompisar från förr” på Indek. Kina – tack för att du på
något sätt aldrig stannar upp vid ett problem, utan att gå
vidare till en lösning. Carro – tack för ditt tålamod och
din alltid lika värmande hjälpsamhet. Det är fortfarande
lika roligt att jobba med er och jag hoppas vi gör det i
många år till.

Professor Pierre Guillet de Monthoux – tack för att
du så tydligt påminner om det lustfyllda, genuint enga-
gerade och roliga med forskning. Tack professor emeri-
tus Albert Danielsson för att du bidragit till det jag för-
stått om perspektivets betydelse och vikten av att tänka
själv. Tack professor Bo Göranzon för dina kloka syn-
punkter på min läsning av Wittgenstein och för det inspi-
rerande exempel på praktisk tillämpning av Wittgen-
steins tänkande som din verksamhet utgör. Tack Maria
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Hammarén för våra samtal om mitt skrivande och för att
du introducerat begreppet ”berättarröst” i mitt liv. Tack
Per Forsberg för din läsning och noggranna, användbara
synpunkter. Tack professor Staffan Laestadius för ditt
stöd under framförallt de första åren. Tack Pernilla 
Ulfvengren för din läsning, din styrka och din alltid lika
raka rygg. Tack Popstars, Indeks ”young-once” – Sven
Bergvall (MacWiz!), Helena Csarmann, Miko Dymek,
Thomas Lennerfors, Charlotta Mankert och David Sköld
- för nöjet att lära känna er. Indek är tack vare er roligare
och mer intressant och kommer onekligen att växa med
er. Tack Ester Barinaga för din sprudlande entusiasm –
Gracias por alegrías y ánimos! Tack Tina Karrbom för
din glada uppsyn och tack Anna Jerbrant för din 
stärkande integritet. Tack Jessica Matz för din varma
vänlighet och hjälpsamhet och tack Jan-Erik Tibblin 
för att du givit orden snabbhet, enkelhet och effektivitet
en ny innebörd. 

Ett särskilt tack riktas till Riksbanksfonden och pro-
jektet Fields of Flow utan vars finansiella stöd denna
avhandling inte hade blivit av.

Avslutningsvis vill jag rikta mitt tack till de personer
som mer än andra fått utstå den icke yrkesmässiga sidan
av mina glädjestunder och kval i samband med avhand-
lingsskrivandet. 

Tack Jelena Jovanovic för ditt osvikliga stöd när jag
vacklat i mitt skrivande. För din glädje över mina
”segrar” och din styrka och ditt tålamod när jag upplevt
mina ”nederlag” – Tack!

Tack Åsa Karlsson för att du hållit mina fötter på
jorden under slutspurten när min virrighet varit som
störst och för alla de gånger du vänt min självömkan till
ett leende!

Sist men inte minst: ”Huga!” är för mig ett uttryck
för känslan som kan fylla en människa som efter vad
som upplevts som en längre tids ansträngning plötsligt



10

inser att ansträngningen, åtminstone för tillfället, är
över. ”Huga!” är också ett uttryck för kärnan i själva
ansträngningen. Som i uttrycket ”Åh - Hugabuga!”,
(med betoning på Huga) som vi i kusingänget i Falun
brukade skrika i kör när vi slet fallna träd genom skogen
för att bygga vår koja. ”Huga!” står för den sortens driv-
kraft som märks i de sammanbitna tänderna, de knutna
nävarna och i blicken som visar att enda vägen är fram-
åt. Utan den drivkraften hade denna avhandling aldrig
blivit till. För den viljestyrkan vill jag tacka min kära mor
och far. Tack mamma. Gracias papá. För den privilegie-
rade glädjen och tacksamheten som jag känner genom 
att ha en bundsförvant som alltid, under alla omständig-
heter står på min sida tackar jag min kära syster, Ana.

José Bertil González Guve
Geijers, 30 oktober, 2003
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Att bedöma handlar om att utöva omdöme. Det handlar
om att bestämma sig trots att förutsättningarna i situa-
tionen inte kan tala om för oss hur vi ska göra. Det hand-
lar om vår förmåga att göra de ting, fenomen och situa-
tioner som inte kan förklaras av eller underkastas den
tekniska rationalitetens förklaringsformer begripliga.
Omdömesförmågan är något som vi alla dagligen använ-
der oss av när vi fattar beslut i egenskap av t ex förälder
som ska uppfostra, politiker som ska ta ställning, vän som
ska stödja eller VD som ska säga sista ordet. Den här
avhandlingen kretsar främst kring exempel på omdöme
som vi finner i en professionell bedömares vardag på
Industrifonden, min tidigare arbetsplats under drygt tre
år, men också kring andra professionella riskkapitalin-
vestorers erfarenheter. 

Ett storslaget exempel på utövande av omdöme som
de flesta nog känner igen sig i är ställningstagandet vi
ställs inför vid t ex en folkomröstning. Om vi jämför
situationen som en folkomröstning sätter den röstberät-
tigade i med den situation som Industrifondens handläg-
gare står inför när han ska bedöma ett projekt så kan vi
se några intressanta likheter och skillnader. I bägge fallen
handlar det på ett mycket tydligt sätt om situationer i
vilka det utifrån förutsättningarna inte är givet vilket val
vi bör göra. Det handlar med andra ord om situationer i
vilka vi inte logiskt deduktivt kan sluta oss till hur vi bör
handla, utan i vilka vi istället måste använda oss av vårt
omdöme. I bägge fallen kan vi tala om ett val där det
handlar om att bedöma framtida scenarios. Det handlar
om en framtid som i grunden är oviss. Vi kan helt enkelt
inte veta vad konsekvensen av vårt val i folkomröstning-
en blir, precis som Industrifondens bedömare inte heller
kan veta hur projektet han har att bedöma kommer att
gå. Intressant är dock att detta varken för oss väljare
eller för Industrifondens bedömare behöver betyda att vi
tvivlar när vi väl gör vårt val. I bägge fallen gäller också
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att olika ’experter’ kommer till olika slutsatser om vad
som är fallet och vad som bör göras. Ett logiskt deduk-
tivt, rationellt resonemang om framtiden kan inte hävda
någon form av objektivitet. Som jag diskuterar i bland
annat kapitel 13 så handlar omdömet för den delen inte
om utövandet av en subjektiv förmåga, utan om något
inter-subjektivt. Vi kan nämligen inte själva vara överty-
gade om något och samtidigt vara övertygade om att
ingen annan skulle kunna vara övertygad om detsamma.
Det är detta Kant talar om när han hävdar att strävan att
övertyga andra om det riktiga i vårt utövande av vårt
omdöme är oskiljaktig från själva utövandet av omdö-
met. (Beiner, 1983) Vår strävan att övertyga är inte något
vi klistrar på de handlingar som vårt omdöme leder oss
till, utan tvärtom deras existensgrund. I bägge fallen
handlar det dessutom om att välja en riktning vars vida-
re utveckling beslutsfattaren sedan inte kontrollerar, eller
endast i begränsad utsträckning kan anses kontrollera. 
I bägge fallen handlar det om ett binärt ställningstagan-
de - ‘ja’ eller ‘nej’ - som måste göras på en begränsad tid.

Om vi fortsätter jämförelsen med skillnaderna är
den mest centrala av dem att Industrifondens bedömare
är ’professionell’. Det får bland annat till följd att hans
möjligheter inskränks att påverka vilka kriterier som ska
gälla vid valet av projekt att rekommendera – han måste
kunna hänvisa till kriterier som är legitima på Industri-
fonden. Han kan t ex inte välja projekt utifrån huruvida
han tycker att individerna som driver dem ser trevliga ut.
Ibland ger styrelsen t ex direktiv om att vissa branscher
inte är aktuella för investeringar, eller att endast företag
av en viss storlek ska prioriteras. Den professionella
bedömaren agerar inom en praxis. T ex måste bedöm-
ningen legitimeras genom att stödjas av kalkyler, analy-
ser, expertutlåtanden och rationella resonemang. Det
professionella omdömets situation innebär även att hans
karriär i någon mån står på spel. Det innebär t ex inte
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nödvändigtvis en prestigeförlust för en väljare om dennes
sida inte vinner folkomröstningen. Min röst väger inte
mindre vid nästa val för att jag röstat på den förlorande
sidan. För Industrifondens bedömare är det däremot vik-
tigt att åtminstone för det mesta få styrelsen med sig på
de investeringar han rekommenderar. Det är dessutom
viktigt att de satsningar som han rekommenderat blir
lyckade eftersom detta kommer att ge honom ökat för-
troende och en gynnad karriär. På motsvarande sätt ris-
kerar han att utarma förtroendet för sina bedömningar
om ’hans’ projekt går dåligt eller om styrelsen alltför ofta
skulle gå emot hans rekommendation. 

En annan intressant skillnad ligger i det sätt på vil-
ket Industrifondens professionella bedömare kommer att
ifrågasättas och avkrävas rationella svar på ’varför’ han
kommer till den slutsats han gör – vilket i och för sig
även en väljare kan tänkas råka ut för. Det kan dock
anses som en sorts brott mot integriteten att för ivrigt
ifrågasätta en lekmans politiska hållning - det hör i
många sammanhang åtminstone inte till ’god ton’ - medan
Industrifondens styrelse har all rätt och även ansvaret att
ifrågasätta handläggarens rekommendation. Det ’känsli-
ga’ med politiska diskussioner visar på en intressant
aspekt av omdömet som jag resonerar kring i kapitel 14,
nämligen att dess utövande visar upp individen. 

Jämförelsen kan fortsättas, men det viktigaste är att
känna igen att situationer i vilka förutsättningarna inte
anger vilket beslut vi bör fatta hör till var människas var-
dag och att detta inte behöver betyda att vi tvivlar. 
Hur det går till när vi ändå bestämmer oss, exemplifierat 
av Industrifondens handläggares situation, är denna
avhandlings kärna.
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svåra bedömningar

De senaste åren har riskkapitalisternas ageranden varit
högvilt i media. (Stross, 2000, Lewis, 2000). Inte minst
har mediefloran varit rik på stora satsningar som gjorts
på företag och i projekt som sedan misslyckats. Industri-
fonden är en av aktörerna på den svenska riskkapital-
marknaden och har sedan början av 1970-talet satsat i
”högteknologiska högriskprojekt med hög lönsamhets-
potential”.1 Det var där jag började fundera och fascine-
ras över vad som “egentligen” sker då vi bedömer, vad
det innebär att bedöma och hur vi kan förstå vad som
sker då vi bedömer på ett så strukturerat och professio-
nellt sätt som på Industrifonden. 

Speciellt för denna typ av verksamhet är att det ofta
handlar om att göra bedömningar av mycket samman-
satta projekt. Ofta handlar det om att bedöma utveck-
lingen av tjänster eller produkter som inte finns idag och
som sedan ska kommersialiseras på en marknad som inte
nödvändigtvis heller finns idag. Dessutom ska ett projekt
bedömas vars verksamhet och utveckling finansiären inte
kontrollerar och endast kommer att ha begränsade möj-
ligheter att påverka.

Huruvida ett projekt blir lönsamt eller inte kan bero
på en mängd olika faktorer. Ibland har dessa tagits hän-
syn till i bedömningen och planeringen av projektet,
ibland inte. Ofta, och kanske särskilt då det gått dåligt,
går meningarna isär kring varför det blev som det blev.
En del av svårigheterna med att bedöma den framtida
utvecklingen av ett industriellt utvecklingsprojekt kan
man se i avhandlingens fallstudier. I projektet som jag
kommer att diskutera i kapitel 3, visade det sig t ex att
projektet fick oväntad draghjälp av den tekniska utveck-
lingen inom ett annat teknikområde. Härigenom fick
produkten som utvecklats ett avsevärt större applika-
tionsområde varvid storleken på den potentiella markna-
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den mångfaldigades. För projektet i kapitel 4, med en
projektbudget på 8,4 MSEK, fick det mycket allvarliga
och kanske avgörande konsekvenser när en enda person
lämnade projektet för att istället ägna sig åt fastighets-
bolaget som hans familj ägde. Det är ingalunda självklart
att en bedömare kan överblicka, eller kanske ens ana,
just det som senare kan visa sig vara avgörande för hur
projektet ska gå. Osäkerhet, rationella argument och
ovisshet är vardagsingredienser för den professionella
bedömaren av industriella utvecklingsprojekt.

noggranna bedömningar

På Industrifonden och i branschen allmänt kallas proces-
sen genom vilken en bedömning genomförs – i anglo-
fieringens följdriktighet - för att göra en ”Due Diligence
(Assessment)”, d v s ungefär ’bedömning under veder-
börlig arbetsamhet och noggrannhet’.2 Projektet som ska
bedömas ska alltså genomlysas noggrant och med veder-
börlig noggrannhet. En kalkyls upplägg, de logiska
strukturerna och idén om det rationella tänkandet inbju-
der till idén att kvaliteten på en bedömning, korrektheten
i våra utsagor och grunden för våra omdömen kan säkras
genom att vi noga ser över objektet för bedömningen. 
Ju större noggrannhet desto bättre.

Även om det i de flesta sammanhang inte (förrän
möjligtvis i efterhand) är meningsfullt att tala om bedöm-
ningar i termer av rätt och fel (Vickers, 1965/1983/1995),
så ger det desto mer mening att tala om dem i termer av
ansvarsfullhet eller kompetens. Bedömarens uppgift på
Industrifonden är ju inte endast att bestämma sig för
huruvida projektet ska rekommenderas eller ej, utan
dessutom att presentera rekommendationen på ett för
övriga handläggare och styrelseledamöter övertygande
sätt. Som Anthony Giddens (1986), Kenneth Burke
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(1945/1969) och Claes Gustafsson (1994) påpekat är vår
förmåga att besvara frågan ’varför’ central för huruvida
vi uppfattas som kompetenta eller ej. 

I en organisation som Industrifonden har ett antal
metoder, procedurer och praxis utvecklats till hjälpmedel
och verktyg för att kunna bedöma projekt och potentiel-
la investeringar. T ex samlas projektbedömarna och VD
regelbundet i ett så kallat ’slaktmöte’ under vilket pro-
jekthandläggarna presenterar de projekt som de för till-
fället arbetar med att bedöma. Projekten som anses till-
räckligt intressanta presenteras, ofta efter ytterligare
utredning, för styrelsen som beslutar om investeringen
ska göras eller ej. Andra bedömningsverktyg är t ex de
kalkyler som oftast görs. Storleken på marknader, mar-
ginaler, kostnader m m uppskattas och sätts in i ekono-
miska lönsamhetsberäkningar. Kalkylerna stämmer sedan
så gott som aldrig med vad som sedan händer, men måste
ändå göras. Detta återkommer jag bland annat till i sam-
band med att legitimitetens roll i bedömandet diskuteras
i slutet av kapitel 9. 

Ett ytterligare exempel är det så kallade ’Profilsche-
mat’ över ett projekts egenskaper, som återges på sista
sidan i kapitel 2, en sorts checklista och poäng-sättning
över viktiga egenskaper som anses påverka ett projekts
utveckling. Schemat användes som checklista för minnet
och som verktyg för att få överskådlighet över ett pro-
jekts starka och svaga sidor. Under rubriker som Företag,
Ägare, Teknik, Projekt, Marknad, Projekt-ekonomi och
Teknik, med i sin tur totalt 42 underrubriker, poängsätts
projektets egenskaper från 1 till 5. T ex bedöms ägarna i
schemat enligt följande aspekter:
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Men, som man kanske redan förstår, är varken möten,
kalkyler eller poäng i profilschemat tillräckligt för att
entydigt visa att en eller en annan slutsats om projektet i
fråga är den ’riktiga’, den rationella. Bakom varje poäng
i schemat eller ingångssiffra i en kalkyl döljer sig omdö-
men som kan ifrågasättas. 

Tanken om att logiskt-deduktivt, genom kvantifi-
eringar och kalkyler kunna härleda det riktiga i en
bedömning vilar på idén om det rationella beslutsfattan-
det som vi bland annat finner i Knights (1921) teorier om
beslut. Den rationella synen går ut på att beslut är med-
vetna och följdriktiga handlingar utifrån kunskap om
olika handlingsalternativ och att de styrs av preferensen
mellan deras möjliga resultat. Förlängningen av detta
tänkande in absurdum blir att en bedömning skulle
kunna bli ofelbar om vi bara hade tillgång till all relevant
information. Konsekvensen av detta är, enligt dem som
funderat i dessa banor, bl a vad Simon (1957) kallar vår
begränsade rationalitet (bounded rationality). Att infor-
mationsinflödet till en bedömning är begränsat är vi alla
nog medvetna om. Simons begrepp påpekar att vi, även
om vi är rationella, inte kan vara det på det ideala sätt
som de matematiska modellerna föreslår. Knights logisk-
deduktiva modell ’förfinas’ genom att den begränsade
mänskliga världen tillåts komma med sina randvillkor.
Cyert och March (1963/1992) fortsätter i samma
’förfinande’ anda när de tar hänsyn till såväl att flera 
parter är inblandade i ett beslut som att entreprenöriell
verksamhet kan utföras utifrån flera mål. Vad som är
problematiskt och missvisande i detta tänkande är dock

ägare poäng 1 2 3 4 5
En stark ägare _ _ _ _ _
Industrialist _ _ _ _ _
Uthållig, långsiktig _ _ _ _ _
Kompetent _ _ _ _ _
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att det lätt lurar in oss i bilden att en bedömning skulle
kunna vara ’perfekt’ eller ’rätt’ om vi bara visste tillräck-
ligt. Enligt detta synsätt gör vi så gott vi kan och når så
nära den perfekta bedömningen vi kan. Ju mer relevant
information, desto närmre idealbedömningen - kärnan.
Om en bedömning skulle bero på den tillgängliga infor-
mationen på så sätt skulle bedömningen vara någonting
fullt rationellt och analytiskt. Resultatet vi kom fram 
till genom vår bedömning skulle vara en sorts approxi-
mation. Bedömningen av ett fullt genomlyst projekt skul-
le kunna replikeras och vem som helst som serverades
samma information skulle komma till samma resultat
om preferenserna var de samma. Bedömningen skulle
komma till bedömaren som ur en ’valautomat’. Jag häv-
dar dock, kanske främst i kapitlen 10 och 11, med hän-
visning till bland annat Wittgensteins (1953/1992) kritik
av idealet om exakthet, att bedömning inte handlar om
approximation, att det inte kan finnas någon inre intakt
kärna – någon bedömning som i den meningen är den
’rätta’ – och att denna inte heller saknas.

Som vi ska se är bedömningarna som görs på Indus-
tri- fonden förvisso noggranna, men vi kommer också att
se att bedömningen inte sker genom steg längs en logisk-
deduktiv stig av noggrann information. Ett i detta sam-
manhang intressant citat, som jag återkommer till senare
i avhandlingen, kommer från fondens dåvarande vice VD
(och tillika min chef) Patrik Wahren

”När man väl bestämt sig för vad man tycker om projektet börjar arbe-
tet med att leta efter argumenten.”

En första tolkning av citatet skull kunna vara att det rör
sig om en sorts efterrationalisering av ett i grunden irra-
tionellt handlande, d v s att man obeaktat projektet
bestämmer sig och sedan endast söker ’fakta’ och argu-
ment för det som stödjer ens linje. Denna form av blun-
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dande inför realiteter och intryck är inte vad det handlar
om här. Wahrens kommentar är inte ett uttryck för en
irrationalitet. Som vi ska se i avhandlingen är min tolk-
ning att det istället mycket väl passar in som ett empi-
riskt uttryck för konsekvensen av att vi inte lever i en
’exakt’ värld. Citatet står alltså inte som kontrast till det
rationella, utan som ett uttryck för hur bedömning hän-
ger samman med ett annat för avhandlingen centralt
begrepp - övertygelsen. Det exemplifierar, menar jag, en
konsekvens av det språng som det rationella resoneran-
det står inför när vi måste bedöma något; när vi måste
bestämma oss.

Det handlar alltså inte om irrationellt handlande,
eller ens om regelföljande som Brunsson (1985)
identifierar som en sorts alternativ till det av intentioner
och rationell logik styrda rationella handlandet. Kon-
trasten till idealen om exakthet och det rationella tän-
kandet blir, med min utgångspunkt i bl a Wittgenstein,
istället det simultant rationella och grundlösa beslutet.
En konsekvens av Wittgensteins kritik blir i mitt synsätt
att vi trots en aldrig så logiskt deduktiv eller regelföljan-
de rationalitet oundvikligen står inför ett språng över en
avgrund.

om att fascineras över bedömningar

Som jag tidigare nämnde så arbetade jag på Industrifon-
den under drygt tre år innan jag blev doktorand på insti-
tutionen för industriell ekonomi och organisation, KTH.
Jag ägnade mig till en början åt bedömningar av så kal-
lade nyföretagarlån, men senare även åt bedömningar av
mindre, eller delar av större, industriella tekniska utveck-
lingsprojekt. De flesta av mina kolleger var omkring 20
år äldre än jag och hade betydligt mer erfarenhet av såväl
industri som bedömningar av projekt.
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Jag minns att jag ville bli duktig på att bedöma projekt
och duktig på att presentera mina rekommendationer för
’slaktmötet’ och de som skulle fatta beslut. Jag ville bli
duktig och jag ville bli duktig fort, så jag observerade och
analyserade noga hur mina äldre och mer erfarna kolle-
ger arbetade sig igenom sina bedömningar. I takt med att
jag själv ville bli bättre växte min aptit på att förstå hur
det går till när någon bedömer. Några av bedömandets
steg var tydliga och lätta att studera. Ett sådant exempel
var profilschemat jag nämnde ovan, som återges i sin hel-
het på sista sidan i kapitel 2. Ett annat var projektrap-
porterna till styrelsen, vars struktur jag märkte oftast
följde profilschemats rubriker. Till min frustration möttes
min ambition att bli en duktig bedömare dock av ett
antal svårigheter. Det visade sig snart att argumenten till
varför ett projekt skulle satsas på eller inte varierade
kraftigt från ett projekt till ett annat. Jag kunde inte hel-
ler finna någon återkommande ’metodik’ för att bestäm-
ma hur kriterierna i profilschemat som t ex ’Ägarens
kompetens’ skulle bedömas. Var det en 3:a? En 5:a? 
Varför då? Detta innebar dock inte att mina kolleger
nödvändigtvis vare sig tvekade eller var oense. Jag för-
stod ju att mina kolleger hade erfarenheter som jag 
inte hade, men jag förstod också att de inte kunde ha
erfarenhet av projektet som de just nu skulle bedöma.
Vid bedömningen av Elekta AB, som återges i kapitel 3,
handlade t ex projektet om icke-invasiv kirurgi, vilket
ingen av handläggarna tidigare hade varit i kontakt med.
Kunde de ’härleda’ ur sina tidigare erfarenheter hur de
skulle bedöma denna gång, frågade jag mig då. Nu tror
jag mig veta bättre. Wittgenstein3 visar oss, som jag åter-
kommer till i slutet av kapitel 10, att erfarenheten inte lär
oss hur vi ska härleda någonting ur den. 

Någonstans längs funderandet kring hur den duktige
bedömaren gör släppte jag sökandet efter ’duktigheten’
för att i stället börja undra över vad bedömare gör över-



25

huvudtaget, oavsett om de är duktiga eller inte. Hur gick
det till ’egentligen’ när någon bestämde sig och vad inne-
bar det att jag inte kunde härleda slutbedömningen till
dess förutsättningar? Kanske var dessa några av grun-
derna till varför jag senare valde att bli doktorand. I sam-
band med dessa funderingar började min läsning av kan-
ske framförallt Wittgenstein att handla mer om ’grund-
löshet’, d v s om handlingar – som t ex fällandet av ett
omdöme – som sker utan grund. Jag såg framför mig ett
hus vars husgrund ”bärs upp av hela huset” (Wittgen-
stein, 1969/1981, § 248) och funderade på vad det skul-
le vara. Jag såg framför mig en handläggare på Industri-
fonden som i en mycket noggrann och kompetent utred-
ning om projektet inte nådde den slutgiltiga bedömning-
en som en slutsats, utan som för att bedöma projektet
måste ’bestämma sig’. 

’Grundlöshet’ blev med tiden, och i avhandlingen
kanske främst i den sista delen, ett tema kring vilket mitt
funderande kretsat och som jag återkommit till ur olika
vinklar, ibland utan att knappt ha varit medveten om det.
Fascinationen över fenomenet grundlöshet bottnar nog 
i en krypande känsla av att vi (d v s åtminstone definitivt
jag själv, men också rimligtvis det stora flertalet männis-
kor) kan inse betydelsen av att vi lever i en grundlös
värld – men att jag själv och rimligtvis även många andra
ännu inte lyckats göra det. 30 års forskning till trots,
genom vilken rationalitetsidealet kritiserats från olika
perspektiv, så är idealet fortfarande i hög grad närvaran-
de i vår västerländska kultur. Måhända hänger det sam-
man med språket och det exakthetsideal som lurar däri
och som Wittgenstein (1953/1992) så bestämt angriper.
Kanske beror det på vad Karl Popper (1990/1995) kallar
vår mänskliga deterministiska strävan, eller på vad den
finske filosofen och Wittgensteinkännaren Lars Hertz-
berg (1996) talar om som vår längtan att kunna passa in
vår värld i en gång för alla givna kategorier. Det är för-
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visso inte lätt att tolka vad Wittgenstein menar när han
säger att ”… skälen tar snart slut. Och jag kommer då att
handla utan skäl.” (1953/1992, § 211), men jag kommer
att koppla hans resonemang till tankar om grundlöshet
och dennas konsekvens för vad det innebär att bedöma
något, att fälla ett omdöme.

Detta bör dock inte tolkas till ett budskap om att
’anything goes’. Allt är inte ok. Regler finns närvarande
inte minst genom praxis. Som jag återkommer till i kapit-
len 10-12 är det vi hittar då vi söker en grund inte 
en grundlös slutsats eller ett grundlöst antagande eller
påstående. Ingen av berättelsens om omdömet delar eller
resonemang är grundlösa. Det grundlösa finner vi i den
grundlösa handlingen, i agerandet.

Min fascination över bedömningar härstammar
också ur min egen och i viss mån andras reaktion inför
fenomenet ’grundlöshet’ enligt vilken tankarna kring
’grundlöshet’ och ’språng’ (över grund-lösa avgrunds-
djup) uppfattas som en sorts filosofiskt intressanta syn-
punkter. Därmed, genom förpassandet av dessa tankar till
en så välbekant kategori som filosofi, så har dessa ’intres-
santa synpunkter’ genast beskurits och vi har funnit ett
sätt att slippa ta dem på allvar. Nu tror jag ju inte att 
det är särskilt klokt att ’ta filosofi på allvar’ i meningen
att låta de filosofiska resonemang man tar till sig styra
ens liv. Den typen av ’etik’ eller ’fundamentalism’ tror 
jag är dömd att mynna ut i antingen en mycket grav 
neuros eller vad Wittgenstein (1953/1992) kallade en
’filosofisk bula’. 

Istället tror jag att detta att ’ta på allvar’ de resone-
mang, som de om grundlöshet, som vi eventuellt förpas-
sar till att vara ’intressanta filosofiska resonemang’, bör
betyda att vi engagerar oss i dem; att vi föreställer oss
världen som om den verkligen vore så; att vi så ofta vi
kan t ex övar oss i att betrakta och uppleva världen uti-
från denna grundlöshet; att vi experimenterar genom att
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försöka att fundera över och personligen uppleva vad det
innebär. Denna avhandling är delvis ett exempel på en
sådan övning.

Kanske är det i viss mån passé att engagera sig, som
jag delvis gjort i denna avhandling, i en diskussion om
’rationalitet’. Mycket har skrivits de sista 30-40 åren som
kritiserat tilltron till den strikta rationalitetens kanon.
Jag tror dock att poängen om grundlöshet alltid kommer
att vara värd besväret, så länge vi låter oss vilseledas att
söka efter exakthet (Wittgenstein, 1953/1992) eller lock-
as att försöka övervinna överflödet som vår värld består
av (Feyerabend, 1999). T ex har den lett in mina funde-
ringar kring bedömningar till att handla om övertygelse
och engagemang, vilket åtminstone för mig öppnat dörrar. 

valet av studieobjekt

Det föll sig naturligt att jag gärna ville studera bedöm-
ningsprocesserna på Industrifonden eftersom det var där
som min nyfikenhet väckts och mina funderingar börjat.
Det var också här som den dåvarande vice VD:n Patrik
Wahrens vänlighet gjorde att jag kunde få tillgång till
bedömningsprocesser, som jag istället för att delta i, nu
kunde använda i avhandlingssyfte. Härutöver hämtas
synpunkter och berättelser om personliga erfarenheter av
bedömningar av industriella projekt från såväl intervjuer
med aktörer på andra organisationer som egna erfaren-
heter därav.

Utöver att behandla Industrifonden som riskkapita-
laktör (kapitel 2) så beskriver jag och hämtar intryck
ifrån två specifika projekt som Industrifonden bedömt
och sedermera investerat kapital i (kapitel 3 och 4).
Urvalet av dessa projektbedömningar skedde med hjälp
av tre villkor, varav Industrifonden ställde de två första
och jag det sista. Industrifondens första villkor var att
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projekten i fråga skulle vara avslutade i meningen att
fonden inte längre skulle ha några ekonomiska förbin-
delser med företaget i fråga. Detta stämde in på Elekta
AB:s strålknivsprojekt (kapitel 3), eftersom Elekta redan
betalat tillbaka lånet och även på det anonymiserade fal-
let (kapitel 4), eftersom lånet avskrivits och projektet
lagts ned. Det andra villkoret var att fondens vVD Patrik
Wahren skulle ha varit handläggare på projekten i fråga,
eftersom det var han som visade störst intresse och enga-
gemang för mitt forskningsprojekt. Detta fick till följd att
de två projekten kom att handla om utvecklingsprojekt
inom medicinsk teknik, vilket var Wahrens speciella kom-
petens- och ansvarsområde på fonden. Det tredje villkoret,
mitt eget, var att projekten skulle finnas väl dokumente-
rade i skriftlig form i Industrifondens arkiv. Detta var
viktigt eftersom projekten i fråga var avslutade sedan
flera år tillbaka och risken därför var stor att inblandade
personer skulle glömma eller minnas fel. Av urvalet som
återstod efter att de två första kriterierna uppfyllts valde
jag därför de två bäst dokumenterade projekten. 

Det är utmärkande för riskkapitalbranschen att de
bedömningar som görs diskuteras bakom lyckta dörrar.
Utöver att de som bedriver ett pågående industriprojekt
ofta vill skydda sig för insyn från potentiella konkurren-
ter, så vill ofta inte heller riskkapitalisten visa upp sin
’metod’. Att komma i kontakt med, bedöma och satsa på
framgångsrika projekt är en kärnkompetens hos dem
som agerar riskkapitalister och ’affärsänglar’. Att be om
att få studera och beskriva tillvägagångssättet vid deras
bedömningar är lite som att be om att få studera och
beskriva en affärshemlighet. 

Det förstås nog också lätt att de diskussioner som
förs vid bedömningen av ett projekt dessutom kan vara
känsliga. Om en entreprenör är entusiastisk över ett pro-
jekt som han/hon lagt ned mycket arbete och kapital på
är det inte ovanligt med oförstående eller upprörda reak-
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tioner över en bedömare som inte ser projektets potential.
I ’bedömningsbranscher’ som riskkapitalbranschen, är
det professionella tätt sammanvävt med det personliga.
Som jag argumenterar senare i avhandlingen visar bedö-
maren upp sig själv genom sina ställningstaganden. När
en handläggare kommenterar ett projekt och t ex säger
att ”Ledningen är mycket kompetent” säger han, som jag
resonerar i kapitel 14, outtalat något i stil med: ”Jag har
tidigare rekommenderat satsningar på projekt som sedan
visat sig framgångsrika. Ni kan anse att ledningen på
företaget är kompetent eftersom det är jag som säger
det.” I fall där bedömningen t ex är den motsatta – att
företagaren i fråga inte anses kompetent – är det 
vanligt att den direkta konflikten eller det som skulle
kunna vara stötande tas bort ur motiveringen till varför
investeringen inte kommer att göras. Som jag senare
beskriver undviker handläggaren gärna denna typ av
direkt konfrontation med entreprenören genom att, om
möjligt, finna formella kriterier att motivera sin negativa
bedömning med.

Att projekten avslutats långt innan jag började stu-
dera dem har uppenbara avigsidor. I det anonymiserade
fallet kunde jag inte lokalisera de personer som från det
projektdrivande företagets sida tagit del i projektet. 
Vid studien av Elekta träffade jag förvisso de personer
som varit drivande i projektet, vilka dock när vi talade
om projektet tvingades dra sig till minnes sådant som
inträffat många år tidigare. Att minnet spelar oss spratt
och att vi även i efterhand rationaliserar våra erfarenhe-
ter är ingen nyhet. Elekta har dessutom haft fortsatta
kontakter med Industrifonden även efter projektet jag
studerat, varför det sammanhang i vilket Industrifonden
och Elekta samverkar i högsta grad var fortsatt aktuellt.
Processer av den typen har oundvikligen varit närvaran-
de vid de intervjuer jag gjort angående de två studerade
projekten. Det har varit en naturlig följd av Industrifon-
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dens krav att projekten skulle ha varit avslutade en tid.
Måhända är detta en bidragande orsak till att jag intres-
serat mig mindre för psykologin kring rikstagandet och
ovissheten och istället intresserat mig desto mer för de
filosofiska ’konturerna’ eller förutsättningarna kring
bedömandet; som t ex bedömaren som social varelse i ett
socialt sammanhang (t ex kapitel 6), det rationellas narra-
tiva kontext (t ex kapitel 8 och 9) och de ramar för slut-
ledning och rationellt handlande som Wittgensteins tankar
kring regler och regelföljande ger (t ex kapitel 10 till12).

Det medför dock även fördelar att ha direkt egen
erfarenhet av verksamheten jag studerat. För det första
är ju mina goda relationer till de inblandade en nödvän-
dig förutsättning för att överhuvudtaget få tillgång till
studiematerialet. Därutöver har det under avhandlings-
skrivandets gång varit en ständig trygghet och resurs att
kunna föra informella samtal med mina f d kolleger och
chefer och numera empirikällor. Min egen erfarenhet av
projektbedömande, slaktmöten, diskussioner och samtal
runt fikabordet på Industrifonden har underlättat och
berikat mina möjligheter att sätta in bedömningarna jag
studerat i sitt sammanhang.
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1 Ur Industrifondens informationsbroschyr från 2002.
2 Enligt Stora Engelska Ordboken, Essselte
3 Se t ex Wittgenstein, L., (1969/1981/1992), Om visshet, Bokförlaget
Thales, Stockholm, § 130, 131
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Den statligt ägda stiftelsen Industrifonden bildades 1979
genom riksdagsbeslut efter en proposition från Närings-
departementet (dåvarande Industridepartementet). Fon-
den har successivt utvecklats och förändrats till vad den
är idag, bl a beroende på svängningar och strömningar i
den svenska ekonomin och politiken. Det grundläggande
syftet har sedan starten varit att delfinansiera industriella
utvecklingsprojekt (upp till 50 %) som svensk industri
annars skulle tveka att ge sig in i.

Arbetssättet eller metoden då ett projekt bedöms har
förändrats och utvecklats under åren i takt med att nya
erfarenheter gjorts, eller då de yttre kraven förändrats;
exempelvis engagerar sig fonden idag, p g a ändringar 
i förordningen från 1993, i större utsträckning i mindre
företag än tidigare. Detta har gjort att man måste lägga
ned större arbete på att bedöma företaget i fråga som
helhet och inte bara projektet som en särskild del. Om
exempelvis Volvo Aero är projektägare är det aktuella
projektet troligtvis litet i relation till företagets totala
omsättning, medan en satsning i ett utvecklingsprojekt i
ett litet företag ofta är liktydigt med en satsning på själ-
va företaget. En annan viktig förändring skedde 1996
enligt vilken förordning fonden även kunde engagera sig
med ägarkapital i företagen, utöver den vanliga låne-
verksamheten. De följande avsnitten syftar till att ge en
bild av Industrifonden idag, hur den utvecklats genom
åren och det sammanhang i vilket Industrifonden verkar.

industrifonden idag

En översiktlig bild

Ekonomiska data Fondens totala tillgångar uppgick,
enligt balansräkningen den 30/6 2002 till 3,74 miljarder
SEK av vilka 3,7 miljarder SEK var eget kapital. Totalt
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var 2,1 miljarder engagerade i låne- och ägarkapital-
finansiering av industriella utvecklingsprojekt. Årets resul-
tat var negativt, -332 MSEK, främst p g a minskade över-
värden i noterade aktier - en svårtolkad siffra och ingen
lämplig värdemätare på fondens verksamhet. Det ligger
åtminstone nära till hands att å ena sidan ifrågasätta fon-
dens riskvilja, om resultatet skulle vara “för” högt, och å
andra sidan kompetensen i projektbedömningarna, om
resultatet skulle vara för lågt. Intressant är dock att resul-
tatet främst påverkats av det kapital man förvaltat och
alltså inte satsat i projekt.

Medlen används idag, efter önskemål från Riksda-
gen 1993, främst till att finansiera projekt i små och
medelstora företag. (“små” företag har färre än 50 an-
ställda och “medelstora” upp till 250 anställda.) Riksda-
gen har dock (1995) uttalat att fonden i vissa fall åter
kan finansiera projekt i större företag.

Under året behandlade fonden 74 nya förfrågningar
om projekt, varav 34 stycken ledde till nya avtal. Medel-
storleken på fondens engagemang, vilket vanligen mot-
svarar 50% av projektets totala finansiering, var 7,2
MSEK per projekt. Såväl antalet projekt som storleken
på dessa är typiska för ett normalår för fonden. Sedan
starten 1979 har sammanlagt cirka 5 miljarder kronor
investerats i industriella utvecklingsprojekt.

Industrifondens projektportfölj och organisation 
för att hantera denna4

Sedan starten 1979 fram till 2002 har omkring 1500
ansökningar om projektfinansiering registrerats på Indus-
trifonden. Antal löpande avtal vid en given tidpunkt 
har sedan starten vanligen pendlat omkring 150 – 200
stycken. Ett stort antal ansökningar registreras men
avbryts under fondens förundersökning genom att före-
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taget tar tillbaka sin ansökan om utsikterna för finansie-
ring är små.

Låneansökningarna som behandlas delas från fon-
dens sida upp i fem teknikområden med följande huvud-
rubriker. 

1) Data, Mjukvara, Elektronik
2) Processutveckling
3) Elektro, Mekanik, Bygg
4) Fordon, Flyg
5) Medicinsk Teknik, Läkemedel, Bioteknik, Livsmedel

Varje teknikområde har en ansvarig handläggare. Rekry-
teringspolycin har länge varit densamma och är en viktig
del av uppbyggnaden av fonden. Handläggare rekryteras
vanligen från industrin där de har mellan 10 - 20 års
erfarenhet- ofta som chefer inom utvecklings- och pro-
duktionsverksamhet på större svenska företag. Under
åren då jag själv var anställd av industrifonden fanns 
sju handläggare varav samtliga var civilingenjörer med
mellan 10 till 25 års industriell erfarenhet. Fyra stycken
innehade tekn.lic.-examen. Fondens dåvarande VD Bo
Lundgren menar att den industriella erfarenheten givits
hög prioritet vid rekrytering av handläggare. När fonden
på senare år även inriktat verksamheten mot finansiering
av mindre företag har den entreprenöriella erfarenheten
fått större prioritet. 

På nästa sida beskrivs den procentuella branschför-
delningen (enligt fondens egen branschindelning) bland
de projekt fonden var engagerad i 31 december 1999,
dels efter antal projekt per bransch respektive efter hur
stort fondens engagemang är.
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Stiftelsens stadgar 

Industrifondens stadgar5 stiftas genom regeringsbeslut.
Även om formuleringarna i stadgarna lämnar åtskilligt
spelrum och flexibilitet för hur Industrifondens praktiska
verksamhet ska skötas anger stadgarna, tillsammans med
regeringsförordningarna om fonden, verksamhetens yttre
ramar ur stiftarens, regeringens, perspektiv. Regeringen
utser såväl styrelsen som styrelsens ordförande, varefter
VD utses av styrelsen. 

I stadgarna anges bland annat att Industrifondens
uppgifter är att “finansiera industriellt utvecklingsarbete
och marknadsföring”. Marknadsföringsfasen inkludera-
des i fondens finansieringsmöjligheter först år 1991.

Stadgarna anger också att Industrifonden ska “ta till
vara möjligheterna till samarbete med andra allmänna
eller enskilda stöd- eller utvecklingsorgan”. Industrifon-
den ska med andra ord inte vara en konkurrent, utan en
samarbetspartner till andra finansiärer av samma typ.
Praxis på fonden är att inte gå in med mer kapital i ett
projekt än att det totala statliga engagemanget maximalt
uppgår till 50 % av projektets sammanlagda finansiering.
Ett projekt finansieras emellertid ofta av olika finansiärer
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under olika faser. Det är exempelvis inte ovanligt att
Industrifonden delfinansierar projekt där exempelvis
NUTEK tidigare varit inblandade.

Styrelsen ska senast den 1 oktober varje år avge en
årsredovisning till regeringen, bestående av en förvalt-
ningsberättelse, samt resultat- och balansräkning. Beträf-
fande hanteringen av stiftelsens kapital anges att styrel-
sen är den som ska avgöra “viktiga frågor om finansie-
ring av enskilda företag”. Detta har i praxis på senare år
tolkats så att VD har befogenhet att fatta beslut om sats-
ningar upp till 3 MSEK, medan beslut om större belopp
måste godkännas av styrelsen. För närvarande har grän-
sen höjts från 3 MSEK till 6 MSEK.

Placeringen av de likvida medel som inte använts till
att finansiera olika projekt eller utnyttjas till löpande
utgifter avgörs av styrelsen, som numera här har relativt
fria händer. I stadgarna står formulerat att medlen ska
“vara placerade i av svenska staten garanterade värde-
papper, på räntebärande räkning i svensk bank eller på
annat betryggande sätt.”

I 25:e och sista paragrafen anges att “Stiftelsen skall
vara undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om
tillsyn över stiftelser.” Detta innebär att Länsstyrelsen
inte har insyn i fondens verksamhet. Statsmaktens insyn
sker främst genom de två styrelseledamöterna från
Närings- respektive Finansdepartementen.

Statsmakternas förväntningar

Det är värt att lägga märke till att de bedömningsgrun-
der fonden ska arbeta efter ska vara marknadsmässiga,
enligt såväl propositionerna som utredningarna och
stadgarna. Stadgarna och resonemangen bakom bildan-
det av fonden syftar till att skapa ett finansieringsnät 
så att potentiellt framgångsrika industriella projekt ska
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komma den svenska industrin till godo. Ingenstans står
sysselsättningseffekter att finna som argument eller mål-
sättning. En svensk internationellt hög teknisk nivå och
industriell tillväxt har stått i fokus från fondens bildan-
de. Utifrån bedömningen av ett enskilt projekt innebär
detta att hänsyn skall tas till spillover-effekter, d v s effek-
ter utanför det enskilda projektet som kan vara positiva
för andra delar av svensk industri. Generellt uttryckt är
spillover-effekter externa effekter i form av positiva för-
ädlingsvärden som skapas utanför den enskilda satsning-
en, utan att en kostnadsuppgång genereras. 

Beträffande kravet på avkastning på fondens kapital
kan sägas att det ständigt varit mycket lågt, men skiftat
vid olika regeringsbyten. Från början fanns inget uttalat
krav från statsmakterna. På fonden antog man enligt
vVD Wahren dock att man förväntades behålla det reala
kapitalet. Kravet på bibehållet realkapital kom dock
1993 under den borgerliga regeringens mandat, men för-
ändrades 1996, av den socialdemokratiska regeringen,
till att gälla det nominella kapitalet

Industrifondens finansieringsformer

Allmänt gäller att fondens finansiering normalt inte stäl-
ler krav på säkerheter. I övrigt beskrivs de olika finansie-
ringsformerna nedan. De kan kategoriseras som Projekt-
finansiering (dit de nedan fem första beskrivna finan-
sieringsformerna hör) respektive Riskkapital. Med Pro-
jektfinansiering avses de fall där finansieringen avser ett
enskilt projekt inom ett företag och inte hela verksam-
heten, medan Riskkapital avser delägarskap i företaget.
Ofta finansieras ett projekt med kombinationer av de
olika finansieringstyperna. 

Kapital mot royalty Detta är en finansieringsform som
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skapats för att undvika att belasta företag med en svag
balansräkning med ytterligare skulder, ökad balansoms-
lutning och krav på tillgångsmassa. I stället för att bok-
föra kapitalet som fordran hos Industrifonden och skuld
hos företaget intäktsförs medlen hos företaget och mot-
bokförs hos fonden som kostnad. Detta kan vara en
betydande fördel, inte minst för nystartade företag eller
företag med såväl likviditets- som resultatbehov. Kapitalet
ökar alltså vinsten eller minskar förlusten i företaget utan
att direkt påverka balansräkningen, medan fondens resul-
tat försämras. För företag vars redovisning redan visar
vinst kan detta vara ett mindre intressant alternativ, efter-
som redovisningen av kapitalet som intäkt innebär att
medlen skulle beskattas. Företaget börjar betala royalty
först när försäljningen kommit i gång, varvid den utbe-
talade royaltyn är fullt avdragsgill i företagets deklaration.
Royaltysatsen och tidsperioden under vilken royaltyn
ska betalas beräknas så att de återbetalade medlen mot-
svarar ett fiktivt lån med framförhandlad ränta och
amorteringstakt. Royaltysatsen, d v s den ränta med vil-
ket det fiktiva lånet räknas upp, brukar vanligen anges
uttryckt som fyra procent över diskontot eller reporän-
tan (2,75 %, 2003-07-09).

För det fall att projektets intäkter och därmed även
de sammanlagda återbetalade medlen skulle visa sig bli
större än väntat brukar en andra royaltysats, kallad roy-
alty-II, även avtalas. Denna är väsentligen lägre än den
första (vanligen en fjärdedel) och träder i kraft då före-
taget återbetalat en summa motsvarande fondens utbeta-
lade medel, uppräknade med en kapitaliserad ränta 
(d v s ränta på ränta) på diskontot plus sex procent. Den
lägre royaltysatsen gäller tills dess att royaltyavtalet vid
en viss förutbestämd tid upphör att gälla.

Företaget har dessutom möjlighet att kvitta framtida
royaltybetalningar mot en engångsbetalning till fonden.
Denna beräknas vanligen som det kapital som fonden
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betalat ut, förräntat med en kapitaliserad ränta på dis-
konto plus åtta procent.

Ett problem för industrifonden med denna typ av
finansiering är att royaltyn som avtalas ska relateras till
intäkterna från det specifika projektet som fonden
delfinansierat och inte från företagets intäkter i sin hel-
het. Intäkter från eventuella spinoff-effekter från fondens
projekt räknas alltså inte automatiskt in, då royaltyn ska
beräknas. Detta gör att “bevisbördan” ligger hos fonden
vid en förhandling med företaget om vilka intäkter som
fondens projekt genererat eller ej. Företagets represen-
tanter kommer i ett sådant läge uppenbarligen alltid att
ha ett informationsmässigt övertag. Erfarenheterna av
svårigheten att återkräva kapitalet från företaget har
gjort att man från fondens sida blivit mer restriktiv med
användningen av denna finansieringsform. Ofta kan det,
även efter ett misslyckat projekt, exempelvis finnas till-
gångar kvar i företaget i form av inköpta instrument och
maskiner, som genererar intäkter i andra sammanhang
än det aktuella projektet. Under åren har därför en prax-
is arbetats fram, där man skiljer på finansieringen av
investeringar, som då görs via villkorslån (se nedan), och
finansiering av utvecklingsarbete, som blir det enda som
royaltykapitalet är ämnat att finansiera. 

Villkorslån Ett villkorslån är ett vanligt lån, förutom att
fonden förpliktigar sig att efterskänka hela eller delar av
lånet om projektet misslyckas, vilket i sådant fall görs
genom beslut av fondens styrelse. Den efterskänkta delen
av lånet bokförs då som intäkt hos företaget och som
kostnad hos fonden. “Bevisbördan” om fondens medel
ska efterskänkas ligger här hos företaget. Om företaget
exempelvis lagt ned projektet av strategiska skäl ges inte
eftergift. Ett exempel på detta är ett HIV-projekt som
Astra drivit och lagt ned, men trots detta tvingats betala
tillbaka skulden.
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Lånet betalas vanligen ut i takt med projektets utveckling
i tre till fem rater, där varje ny delutbetalning villkoras
mot specifika kriterier som projektet ska uppfylla. Rän-
tan betalas fyra gånger om året och utgår löpande, för
närvarande med 4 % över diskonto.

Dessa lån redovisas i fondens balansräkning som lån
i sin helhet, utan reservationer för eventuella framtida
förluster, till dess att förlusten är ett faktum. Den för fon-
dens del “pessimistiska” redovisningen av kapitalet mot
royalty, som kostnadsförs i sin helhet, kan sägas motver-
kas av den “optimistiska” redovisningen av villkorslånen
som alltså bokförs utan reservationer. 

Enligt svensk bokföringspraxis kan lånesumman
aktiveras i företagets bokslut (aktiverade utvecklings-
kostnader) utan att några avskrivningar behöver göras.
Skulle projektet misslyckas försvinner ju skulden i takt
med att bolaget skriver ned värdet av projektet.

Avtalet med fonden upphör att gälla först då lånet 
är fullt återbetalat. Detta är viktigt för företagen att
känna till eftersom avtalen ofta innehåller paragrafer
som binder företagen. Exempelvis brukar det stadgas att
företagets tillverkning helt eller huvudsakligen ska ske i 
Sverige. Denna finansieringsform tillämpades under 90-
talet i ungefär hälften av projekten som finansierades.
Under 2000-talet har riskkapital, som beskrivs nedan,
blivit vanligare.

Projektgaranti Projektgarantin kan sägas fungera som en
försäkring mot projektets eventuella misslyckande.
Garantibeloppet (som kan vara högst 50% av skadan)
betalas ut, helt eller delvis, om projektet misslyckas.
Under garantitiden betalar företaget fonden en garanti-
avgift, försäkringspremie, om vanligen 2 á 3% av garan-
tisumman. Om garantisumman betalas ut har företaget
vanligen förbundit sig att betala fonden royalty på even-
tuella senare intäkter av projektet om sådana finns.
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Garantin förekommer huvudsakligen för större anlägg-
ningsinvesteringar och är fortfarande en relativt ovanlig
stödform. Endast ett dussin avtal har tecknats.

Kreditgaranti Här agerar fonden garant för företaget vid
lån hos bank eller annan långivare som fonden godkän-
ner. Även här betalas en garantiavgift under projektets
gång. Fonden kan garantera högst 80% av lånet, som 
i sin tur får omfatta högst 70% av projektkostnaden.
Fondens kreditgaranti kan alltså omfatta högst 56% av
totala projektkostnaden. Ett tiotal avtal är aktuella idag.

Riskkapital - Förstärkning av egenkapital  Under hösten
1995 tillkom en ny finansieringsform som möjliggör för
Industrifonden att bli delägare i det finansierade bolaget.
I detta fall skrivs hela eller delar av fondens lån som ett
konvertibelt förlagslån, d v s ett lån efterställt de övriga
fordringsägarna förutom det egna kapitalet. På sikt kan
detta omvandlas till delägarskap. 

Den nya formen att finansiera ett projekt med eget
kapital torde kunna få mycket stor betydelse för fondens
verksamhet. Fonden är ensam bland de statliga aktörerna
att kunna finansiera företag via delägarskap. Inget annat
kapital på marknaden idag kan nämligen kombinera för-
delarna ett ökat eget kapital ger, relativt motsvarande
summa i lån, med den uthållighet och riskbenägenhet
som Industrifonden kan tillåta sig. Fonden har i detta fall
helt andra möjligheter att ta risker än t ex de statliga börs-
noterade riskkapitalbolagen, samtidigt som uthålligheten
och fördelarna med ägarkapital är de samma. Detta är
den vanligaste formen av finansiering idag.
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olika stadier i 
industrifondens historia

1. Industrifonden bildas den 21 juni 1979 (då kallad
“Fonden för industriellt utvecklingsarbete”)6 med ett eget
kapital om 300 MSEK, motsvarande omkring 720
MSEK i dagens penningvärde. Fonden ska främst finan-
siera större industriella utvecklingsprojekt med stora
såväl kommersiella som tekniska risker. Projekten kan
syfta till utveckling av såväl nya produkter, processer
som system för industriell produktion. Finansiering 
får dock inte lämnas till projekt som anses kunna finan-
sieras via den allmänna kreditmarknaden, eller om annat
statligt stöd lämnats för samma ändamål. Minimi-
finansieringen från fondens sida, motsvarande 50% 
av projektet, skulle inte understiga 2,5 MSEK (cirka 
6 MSEK idag) och maximala beloppet var 50 MSEK.
Från början var villkorslån den enda möjliga finans-
ieringsformen och beslut om finansiering över 25 MSEK
skulle godkännas av regeringen. Redan 1980 tillkom
dock möjligheten att dessutom ge bidrag med villkorlig
återbetalningsskyldighet, s k kapital mot royalty, där
återbetalningen alltså sker som royalty på projektets
genererade intäkter.7 Våren 1981 beslutar riksdagen att
tillföra fonden ytterligare 450 MSEK i stiftelsekapital,
fördelat på tre budgetår.

Lennart Lübeck är VD och Torbjörn Ek är styrelse-
ordförande. Fonden har till en början tre handläggare, en
fjärde tillkommer först 1985 eller 1986. Näringsminis-
trar under denna tid är bl a Nils G Åsling och Thage G
Peterson. Torbjörn Ek uttalar enligt vVD Wahren att
“Fonden är i stödbranschen, inte i återbetalningsbran-
schen” i meningen att fondens kapital skall användas 
till nya projekt i företagsom själva vill satsa och inte till
att täcka förluster för projekt som ännu inte lyckats.
1979 - cirka 1985.
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2. 1983 utökas fondens finansiella instrument då man får
möjlighet att även lämna garantier för projekts-
kostnader.8 Dessa utlöses om det visar sig att det uppen-
barligen inte går att utnyttja projektets resultat lönsamt.
För garantin betalar företaget en avgift vars storlek
bestäms med hänsyn till projektets risk och beräknade
ekonomiska utfall. Garantierna är dock omgärdade med
så restriktiva regler att de kommer att utnyttjas mycket
litet. Kravet om regeringens godkännande tas bort 1984.

3.Till och med verksamhetsåret 1984/85 har fonden
genom successiva riksdagsbeslut tillförts sammanlagt
950 MSEK i stiftelsekapital. 1985/86 blir Olaf Meyer
VD. Våren 1987 får fonden direktiv från regeringen om
att stödja främst små och medelstora företag.9

Efter en meningsmotsättning med Thage G Peterson
avgår Torbjörn Ek som styrelseordförande och ersätts 
av generaldirektör Sigvard Tomner från STU. Det råder
högkonjunktur och riksdagen bestämmer att fonden ska
återbetala 155 MSEK under verksamhetsåret 1987/88.
På begäran av riksdagen återbetalas ytterligare 100 MSEK
under 1991/92, vilket innebär att stiftelsekapitalet blir
695 MSEK.

4. I början av 1993, efter att den borgerliga regeringen
tillträtt, sker relativt kraftiga förändringar i Industrifon-
dens inriktning. Enligt den nya förordningen10 krävs det
nu “synnerliga skäl” för att fonden ska kunna delta i
finansiering av utvecklingsprojekt i stora företag. Samti-
digt utökas möjligheterna beträffande projektfinansie-
ringen till att även kunna innefatta marknadssatsningar.
Den största förändringen i direktiven är dock kanske att
fonden nu får i uppdrag att även stödja etablering av nya
småföretag, oavsett bransch, via nyföretagarlånen.
Under verskamhetsåret 1993/94 tillförs fonden ytterliga-
re cirka 1,3 miljarder SEK av staten och erhåller dessut-
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om aktier i Atle och Bure till ett värde av 350 MSEK.
Fondens totala eget kapital uppgår vid denna tidpunkt
till drygt 3 miljarder SEK. I juli 1994 får fonden dessut-
om nya medel, 50 MSEK, för att främja kvinnligt företa-
gande med de så kallade kvinnolånen.11

5. I november och december 1994 skrivs en proposition
om att nyföretagarlånen ska flyttas till ALMI. Industri-
fonden ska istället syssla med riskkapitalverksamhet.
Den 27 april 1995 fattas riksdagsbeslutet och en ny för-
ordning, omfattande nyföretagar- och kvinnolånen,
skrivs i juni. Under verskamhetsåret 1994/95 återbetalar
fonden 776 MSEK till staten, av vilket delar överförs 
till ALMI. Stiftelsekapitalet uppgår härefter till 1,6 mil-
jarder SEK. Först i oktober 1995 skrivs propositionen
om fondens möjligheter till finansiering av riskkapital,
men försenas av långsam EU-behandling. Under somma-
ren 1995 introduceras villkorslån med konvertibelvillkor.

6.Vid halvårsskiftet 1996 startas verksamheten med finan-
siering genom delägarskap i företagen. Fonden blev där-
med den första helt statligt ägda stiftelse som kan finan-
siera industriella utvecklingsprojekt genom delägarskap.

industrifondens kunder

Industrifonden bildades 1979 mot bakgrund av den ännu
inte övervunna industrikrisen. Avsikten var att pröva ett
nytt sätt att utveckla industrin. Under senare delen av 
70-talet satsade staten förgäves mycket stora belopp för
att stödja varv, TEKO-industri, järn- och stålindustri m
m. Förordningarna antydde att man i Industrifonden
skulle undvika att ge stöd åt sådana mogna industrier
med stora omställningsproblem.

I stället skulle satsningarna göras på större utveck-
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lingsprojekt med god lönsamhetspotential men med så
stor risk att företagen tvekade att genomföra dem. 
I praktiken kom man med “större utvecklingsprojekt”
att avse sådana som sammanlagt fordrade minst 5 MSEK
för att fullföljas, vilket i dagens penningvärde motsvarar
c a 11,8 MSEK (uppräknat med producentprisindex).
Under 1994 sänktes denna gräns till 2 MSEK.

Kriterier för val av projekt

Skillnaderna mellan de olika projekt som Industrifonden
valt att finansiera är naturligen mycket stora. Skillnader-
na beror inte endast på det faktum att man engagerat sig
i projekt inom i princip alla industriella branscher.
Ramarna som definierar vad som menas med ett typiskt
Industrifondsprojekt är mycket flexibla, kanske till följd
av det ofta stora antalet osäkra uppskattningar som
måste göras då ett projekts framtid analyseras. Huruvida
ett visst bedömningskriterium är uppfyllt eller ej är sällan
en binär fråga. Kriterierna för valet av ett projekt kan 
i viss mån dessutom sägas överlappa. I vissa fall kan ett
projekts svagheter på ett område kompenseras genom
styrka inom något annat. Nedan sammanfattas de huvud-
sakliga kriterier som ett projekt bör uppfylla för att få
finansiering från fonden och som fondens handläggare
bör utvärdera. Kriterierna har ställts samman efter infor-
mation från regeringens förordningar, fondens broschyrer
och samtal med f d vVD, Patrik Wahren. 

• Strikt företagsekonomiska principer ska vara vägledan-
de vid projektvärderingen. Här läggs stor vikt vid mark-
nadsutsikterna och lönsamhetsförutsättningarna. (Vid
styrelsens bedömningar tas i enlighet med detta inte
nämnvärd hänsyn till regionalpolitiska eller sysselsätt-
ningsmässiga aspekter.)
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• Fondens medverkan ska vara nödvändig för att projek-
tet ska komma till stånd. Inte minst denna punkt torde
vara oerhört svårbedömd. I praxis har detta tolkats så att
om företaget även utan fondens stöd skulle kunna genom-
föra ett liknande, men väsentligt billigare och mindre
ambitiöst projekt, så är detta inget hinder för att stöd ska
kunna beviljas. Fondens funktion är då främst ’riskde-
lande’. I praktiken är ju detta kriterium svårbedömt, inte
minst p g a den vinkling som rimligen finns i informatio-
nen som når Industrifonden.

• Projektet ska innebära ett stort risktagande för företa-
get. Risktagandet ska vara högre än normalt i branschen.

• Projektet ska innebära en “offensiv förnyelse”, d v s
innebära en ny teknisk lösning, eller svara mot nya mark-
nadssatsningar. Detta har även formulerats så att projek-
tet ska innehålla en viss “teknisk höjd” eller innebära att
företaget söker komma in på nya marknader.

• Projektet ska ha en lönsamhetspotential som svarar
mot risktagandet. En högre risk för misslyckande ska
kompenseras av en högre lönsamhetspotential vid ett
lyckat projekt.

• Eventuell tillverkning till följd av projektet ska huvud-
sakligen vara lokaliserad inom landet.

• Projektets omfattning ska vara minst 2 MSEK. Med
detta menas att kapitalbehovet från projektets början till
dess slut ska vara minst 2 MSEK. Detta motiveras av att
fondens insats inte ska vara mindre än 1 MSEK per ären-
de. På så sätt hålls i viss mån de administrativa kostna-
derna per ärende ned, relativt det satsade kapitalet. Var
projektet börjar och slutar är förstås en definitionsfråga
och därför ofta en förhandlingssak.
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Under olika perioder har det dessutom tillkommit direk-
tiv från Näringsdepartementet om speciella typer av pro-
jekt som fonden bör stödja. Bland de senare anvisningar-
na kan nämnas att fonden särskilt ska stödja små och
medelstora företag, underleverantörer, teknikupphand-
ling, Eurekaprojekt och högteknologiprojekt.

Sex karakteristiska kundtyper

Industrifondens typiska kunder har alla ett gemensamt
problem: de kan inte finansiera ett projekt som de tror
skulle bli mycket lönsamt och som de skulle vilja genom-
föra. Gemensamt är också att projektet i fråga innehåller
delar av teknisk utveckling. Att projektet inte kommer
till stånd kan bero på ett flertal olika orsaker. Utifrån
intervjuer med Wahren, med medicintekniske ansvarige
Molinder har sex huvudgrupper av kunder identifierats.

1 Nystartade företag. Det tillgängliga kapitalet räcker
inte till projektet man önskar driva. Ingen affärsdrivande
verksamhet finns ännu. Ägarna och kreditgivarna är vil-
liga att satsa men orkar inte fullt ut, kanske p g a bris-
tande säkerheter.
2 Små och medelstora företag med liten affärsdrivande
verksamhet. Tillgängligt kapital och vinst räcker inte för
det projekt man önskar driva. Ägare och kreditgivare är
villiga att satsa men orkar inte fullt ut, kanske p g a bris-
tande säkerheter.
3 Företag, som främst önskar riskdelning. Projektets
storlek gör att ett misslyckande skulle få allvarliga kon-
sekvenser för företaget. Företaget är satsningsvilligt och
har ibland relativt gott om likvida medel. Trots detta
kommer projektet troligtvis inte till stånd utan fondens
insats, åtminstone inte med önskad hastighet.
4 Företag (ofta börsnoterade företag) där krav från ägare
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på stadig och ökande vinst ofta begränsar utvecklings-
budgeten, speciellt för långsiktiga projekt. Företaget 
kan ha gott om likvida medel i balansräkningen medan
ägarna anser att lönsamheten är för dålig. Är företaget
börsnoterat kan det vara viktigt för företaget att vårda
kursen med sikte på eventuella framtida emissioner för
större satsningar. Ett projekt som hamnat utanför
utvecklingsbudgeten blir då vanligtvis inte av. Fondens
kapital kan här spela en avgörande roll.
5 Företag där interna motsättningar angående projektet
försvårar att projektet blir av. Företagets ledning kan då
ha önskemål om att en oberoende part (Industrifonden)
ska utvärdera projektet och åstadkomma en legitimering
av projektet som kan accepteras inom organisationen.
Oftast krävs då en riskdelning för att ledningen ska vilja
satsa. Den bristande förutsättningen för projektets 
existens är i dessa fall alltså vanligen inte företagets
finansieringsmöjligheter utan deras vilja att acceptera ris-
ken i projektet.
6 Mindre företag i koncerner, där företaget inte kan dra
nytta av sin koncerntillhörighet när det gäller finansie-
ring av utvecklingsprojektet. Ledningen för företaget
saknar ibland möjlighet att driva ett bra projekt trots att
det på andra håll i koncernen kanske finns god vinst eller
gott om likvida medel. Bakom detta något egendomliga
tillstånd kan en mängd orsaker ligga: personliga mot-
sättningar, svag koncernledning, bristande förståelse 
för behovet av förnyelse och utveckling eller bara olika
bedömningar av projektets risker och möjligheter.

Industrifondens arbetssätt 
vid projektbedömning

Uppgifterna i beskrivningen nedan baseras på ett flertal
diskussioner och samtal med Wahren, som varit med på
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Industrifonden sedan starten 1979, intervjuer med 
andra handläggare, på egna erfarenheter från min
anställningstid där och på studerat utredningsmaterial.
Nedan följer först en översikt över aktiviteterna på fon-
den vid hanteringen av ett ärende, uppspaltat i check-
liste-form. Därpå en noggrannare presentation av några
utvalda delar. 

Hanteringen av ett projekt 
- en översikt

Vid hanteringen av ett projekts på Industrifonden kan ett
antal delsteg identifieras som oavsett projekt oftast måste
tas innan en positiv rekommendation till styrelsen kan
ske. Nedan anges stegen som tas från den första kontak-
ten mellan det sökande företaget och fonden till dess att
kapital betalats ut. Delstegen presenteras i ungefärlig kro-
nologisk ordning, även om de av naturliga skäl överlappar.

• Telefonkontakten - första urvalet
• Ansökan
• Besök hos kunden
• Utredningen
• Utredningen skrivs samman till fondens styrelse
• “Slaktmötet” – d v s mötet där VD och varje handläg-
gare deltar och gemensamt går igenom varje projekt som
är under utredning.
• Styrelsesammanträde – som är beslutsfattande.
• Avtalstecknande, villkor för avtalet, projektbilagan
• Utbetalningen och dess villkor
• Uppföljning, rapporter – ofta inför överenskomna 
delutbetalningar.



53

Från första telefonkontakten till 
beslut om finansiering

Telefonkontakten - första urvalet Vid den första kontak-
ten, som vanligen sker per telefon, gör handläggaren en
första bedömning av projektet. Här matchas i första
hand projektets struktur mot de formella ramarna för
fondens verksamhet. Frågorna rör sig kring om projektet
är tillräckligt stort (minst 2 MSEK), om det innebär en
ny marknadssatsning eller teknisk utveckling för företa-
get, om det eventuellt finns andra lämpligare finansiärer,
m m . Om handläggaren redan på detta stadium kan se att
projektet inte kommer att kunna få finansiering från fon-
den är policyn att eftersträva att ge ett negativt besked så
tidigt som möjligt. Längre väntan för företaget ökar van-
ligen förväntningarna. Särskilt för mindre företag kan det
vara betungande att ta fram det presentations- och infor-
mationsmaterial som krävs under ansökningsprocessen.

Ansökan - hur vill Industrifonden att den ska se ut ? Det
finns ingen särskild ansökningsblankett för finansiering
från Industrifonden. Projekten som söker finansiering
från fonden är mycket olika, såväl vad beträffar bran-
scher, företagsstorlek, projektstorlek och inte minst det
stadium i vilket projektet befinner sig när fonden kon-
taktas. På fonden eftersträvas därför att få samma besluts-
underlag som företagets egen styrelse eller beslutsgrupp
får. Syftet är att få inblick i företagets beslutsrutiner sam-
tidigt som detta torde bespara företaget en del av extra-
arbetet. Uppgifterna kompletteras därefter successivt tills
man på fonden tycker sig ha tillräcklig inblick och förstå
sammanhangen.

En förutsättning för detta är förstås att det finns
något nedskrivet beslutsunderlag på företaget. När fon-
den på senare tid alltmer har börjat vända sig mot min-
dre företag finns desto oftare uppgifterna man söker
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endast i huvudet hos några nyckelpersoner. Bedöms pro-
jektet som intressant men för svårbedömt har fonden,
som nämnts tidigare, möjlighet att med affärsplanestödet
anlita en konsult som hjälper företagets ledning att ta
fram beslutsunderlag för fonden. Detta har dock i prak-
tiken utnyttjats i mycket få fall.

Ett sätt att få en uppfattning om vilka krav Industri-
fonden ställer på innehållet i en ansökan är att studera
vilka punkter som brukar ingå i handläggarnas egna
rapporter till fondens styrelse: 

• Presentation av företaget. Årsredovisningar för de
senaste åren. Verksamhetsområde, organisation, planer,
kompetens, marknader. Detta avsnitt är ibland mycket
kort om det rör sig om ett bolag som anses välkänt.
• Projektets bakgrund. Utvecklingsidé, affärsidé. Förut-
sättningar, komparativa fördelar, eventuell slagkraftig
effekt på marknaden. Ledningens och ägarnas attityd.
• Teknik, som är relevant för projektet. Här presenteras
ibland även teorierna kring tekniken projektet gäller.
Historia, nuläge, prognoser. Återstående utveckling.
Konkurrerande teknik. Tekniska risker. Patentsituation.
• Projektplan. Projektplanens beskrivning följer vanligen
denna struktur:
Tidsplan, aktiviteter, delmål, nyckelpersoner.
Utveckling, prototyp, kvalitetskontroll, tillverkning.
Dokumentation, lansering, distribution, försäljning,
service.
Kostnader, fördelade efter aktiviteter och tid. Särredovis-
ning av eventuella investeringar. Möjligheter att minska
kostnader och risker.
• Organisation och drivning.
• Tillverkning - hur ska den ske ? Inköpsfrågor. Underle-
verantörer och deras kompetens.
• Marknader; historia, nuläge och prognoser. Eventuella
redan erhållna orders och “letters of intent”
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Besök hos kunden Innan ett beslut om finansiering kan
fattas görs alltid ett besök hos företaget. Här eftersträvas
bland annat att samtala med flera personer på olika nivå-
er på företaget - inte minst om man misstänker att någon
särskild del av informationen skulle vara särskilt vinklad.
Om så är fallet är syftet att detta ska göra det svårare för
företaget att dölja sanningen. 

Utredningen Att beskriva hur utredningen går till i gene-
rella drag kan tyvärr inte bli annat än ytligt och över-
siktligt eftersom det varierar kraftigt från ett projekt till
ett annat. Utredningar av enskilda projekt beskrivs istäl-
let i fallbeskrivningarna i kapitel 3 och 4. 

riskresonemang vid industriella 
utvecklingsprojekt

Om risk och osäkerhet

Osäkerheten är ett karakteristiskt begrepp för projekt
som innehåller teknisk utveckling och lansering av pro-
dukter på nya marknader. Ju större utvecklingssteg man
föresatt sig att ta desto svårare och osäkrare blir plane-
ringen och bilden av framtiden. Den framtida markna-
den för produkten eller processen introducerar ytterligare
en stor osäkerhet. 

Det kan vara på sin plats att påpeka att denna
definition av risk inte stämmer överens med den som
används inom exempelvis nationalekonomin. Där defi-
nieras risk vanligtvis som den exogent givna uppskattade
fördelningen av de aktuella sannolikheterna i vilka utfal-
len kan kvantifieras efter värde och sannolikhet; ju större
spridning desto större risk. Affärsbesluten ses där snarast
som försäkringsbara aktiviteter. Industrifondens vVD,
handläggaren i de två beskrivna projekten, förklarade sin
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syn på risk och osäkerhet på följande sätt: Syftet med
bedömningen av projektet är att utreda, analysera och
planera så långt det bedöms vara rimligt. Därefter har
vanligen ett antal områden identifierats, där man inte
kan veta så noga hur projektet eller omvärlden kommer
att utvecklas. Osäkerheterna i dessa områden lämnas
outredda - fortsatt utredande tar för mycket tid och kos-
tar för mycket pengar. Detta är vad Wahren avser med
risker av olika slag. Dessa är svåra att kvantifiera och
man är hänvisad till att försöka göra bedömningar av ris-
kernas storlek och konsekvenser. Slutligen, beskriver
Wahren, görs en avvägning mellan risker och möjligheter.
Är möjligheterna till stora framgångar betydande är
riskfinansiären rimligen beredd att acceptera betydligt
större risker än om lönsamheten i bästa fall skulle vara låg
och omsättningen begränsad. Denna typ av ”förmildran-
de omständigheter” är mycket viktiga vid bedömningen.

Wahren menar att man för finansiären något förenk-
lat kan säga att det är nödvändigt att uppskatta dels ris-
kens omfattning i kronor räknat, dels hur stor risken för
misslyckande är. Detta kompliceras ytterligare av det
faktum att projektets eventuella misslyckande inte inne-
bär något entydigt scenario. Ett projekt kan misslyckas
på ett flertal olika sätt. De olika tänkbara skeendena
innebär olika stora förluster för finansiären och bedöms
vara mer eller mindre sannolika. Ofta är det dock möj-
ligt att identifiera ett enda eller några få av de mest san-
nolika händelseförloppen och nöja sig med att analysera
detta eller dessa. Det kan då vara tillräckligt att faststäl-
la en summa som riskeras vid ett enda utfall, t ex ett vär-
sta fall - att man vid ett misslyckande förlorar allt man
satsat. Ett vanligt tillvägagångssätt bland riskkapital-
finansiärer (bl a Industrifonden, ALMI, NUTEK, LFTP,
H&B Capital Advisors, m fl) är att dela upp projektet i
flera delprojekt. Även finansieringen av projektet delas
upp i rater (delar) som betalas ut i takt med och villko-



57

ras mot att de olika delprojekten uppnår sina respektive
mål. Vanligen är de så att de första delprojekten inriktas
på att lösa några grundläggande och avgörande problem.
Här kan risken vara stor, men kostnaderna relativt små.
Nästa delprojekt omfattar kanske betydligt större insats,
men riskerna för misslyckande inom den närmast över-
skådliga tidsperioden är då vanligen mindre.

Identifiering av riskorsaker

Den nästföljande bilden visar hur de projekt som Indus-
trifonden förlorat pengar på genom eftergifter, konkurser
eller ackord fördelat sig inom olika teknikområden från
starten fram till 1999.

I 35 av projekten identifierades orsaken till misslyckan-
dena i diskussion med de på industrifonden ansvariga
handläggarna till följande kategorier:

Mismanagement Ledningen visar sig ha bristande skick-
lighet och kommer därför inte att lyckas med att lösa
projektproblem (eller företagsproblem), som normalt
skulle betraktas som hanterbara. Ledningen kan också
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genom oskicklighet försätta bolaget eller projektet i situ-
ationer som man inte reder upp.

Finansieringsproblem Somliga projekt har en stor finan-
siell uthållighet genom att de drivs i företag med tillräck-
liga löpande vinster som kan användas om det uppstår
förseningar och fördyringar i projektet.

I andra fall, t ex en företagsstart, kan projekten inte
finansieras löpande av företagets vinster. Projektet har
från början tilldelats en begränsad summa. Om denna
summa inte visar sig vara tillräcklig får man svårt att
genom t ex emissioner, banklån, aktieägartillskott etc få
fram ytterligare kapital till projektet.

Mellanformer mellan dessa två ytterformer är natur-
ligtvis vanliga.

Ägarnas och företagsledningens inställning till pro-
jektet är oerhört viktig. De aspekter man från fondens
sida prioriterar är, enligt vVD Patrik Wahren: Är de lång-
siktiga och uthålliga? Passar projektet in i företagets lång-
siktiga strategi? Är projektets nyckelpersoner långsiktigt
engagerade i projektet? Personbyte på nyckelposter kan
bli ödesdigert för projekt som upplevs som riskfyllda, 
vilket också visade sig i det beskrivna fallet i kapitel 3.

Tekniska problem Renodlat tekniska problem leder
exempelvis till att projekterade prestanda inte kan upp-
nås. Tekniska och ekonomiska problem är närbesläktade
och leder till att man inte kan få fram en konkurrens-
kraftig produkt, t ex p g a att den valda konstruktionen
eller tillverkningsmetoden är för dyr. 

Patentproblem Ett eller flera blockerande patent kan få
mycket fördyrande konsekvenser om de upptäcks på ett
sent stadium och det är mycket dyrt eller omöjligt att få
licens från patentinnehavaren
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Förseningar i projektet Om utvecklingssteget i projektet
är stort är det inte ovanligt med stora förseningar. om
företaget då har skaffat sig stora fasta kostnader för
projektpersonal etc kan läget snabbt bli bekymmersamt.

Bristande efterfrågan på produkttypen När projektet väl
resulterat i en produkt kan det visa sig att dess motta-
gande på marknaden inte blir vad man förväntat sig.
Orsakerna kan vara många, t ex för högt pris, ofullstän-
diga eller felaktigt upplagda marknadsundersökningar,
olämplig design, felaktiga specifikationer för konstruk-
tionen, olämplig marknadsföring eller svag försäljnings-
organisation.

Konkurrens En utveckling av ett nytt projekt tar vanligen
flera år. Under tiden kan det hända att konkurrenterna
gör stora framsteg och kommer med nya, förbättrade
produkter som innebär svår konkurrens.

Produktionsproblem, kvalitetsproblem När man väl
kommit så långt i de studerade projekten att man startar
produktionen av den nya produkten har man i de flesta
fall mött många oförutsedda problem som innebär förse-
ningar, fördyringar och försämrad kvalitet. Ju större änd-
ringar projektet inneburit för tillverkningstekniken,
desto tydligare har de oväntade problemen framträtt.

I många fall kräver kunderna att det finns en ser-
viceorganisation - annars blir det inga affärer. Små och
svaga bolag kan ha svårt att övertyga om att de kan klara
nödvändiga åtaganden och att de kan leverera reservde-
lar under tillräcklig tid.

Myndighetsgodkännande Det finns ett stort antal sven-
ska och utländska förordningar, bestämmelser och lagar
som kan innebära hinder i ett projekt. Koncessions- och
miljöbestämmelser påverkar tillverkningen. Det kan
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dessutom ta lång tid att få nödvändiga tillstånd.
Tullar, skatter och dumpningsavgifter kan påverka

lönsamheten. Exportförbud för krigsmateriel och avan-
cerad teknik kan omöjliggöra affärer.

Arbetsskyddslagarna och lagar om tillverkarens pro-
duktansvar kan i en del länder vara mycket strikta och
leda till oväntade konsekvenser för tillverkare av utrust-
ning och maskiner.

Regler om livsmedel, läkemedel och medicinsk appa-
ratur är detaljerade i de flesta länder.

Ett projekts riskprofil

Ovanstående “listning” av riskfaktorer vid industriella
utvecklingsprojekt är ett steg, om än litet, mot förståel-
sen av vad man på Industrifonden menar med begreppet
risk. Utgångspunkten där var alltså handläggarna själva
och ett antal projekt som misslyckats och orsakerna till
detta, som de angivits i fondens interna arkiv. Nedan pre-
senteras ett liknande resonemang där utgångspunkten är
handläggarnas egna presentationer av ett projekt för sina
medarbetare och styrelse. Tanken är att få grepp om vad
de anser är relevant för att kunna avgöra risken.

En av handläggarens främsta uppgifter är, som
nämnts tidigare, att med konsultens hjälp utreda ett
ärende tillräckligt för att tycka sig kunna ge en rekom-
mendation till styrelsen och/eller VD om beviljande 
av finansiering eller ej. Dessförinnan ska projektet redo-
göras för VD och de övriga handläggarna på det så 
kallade “slaktmötet”.

Genom att studera hur handläggarna själva presen-
terar företaget och projektet för de övriga växer en bild
fram av de aspekter av företaget respektive projektet som
man på fonden tycker är viktiga. Exempelvis finns i så
gott som samtliga rapporter följande avsnittsindelning:



61

• Företag
• Ägare
• Projekt
• Marknad
• Projektekonomi
• Teknik
Varje avsnitt beskrivs förstås på olika sätt för olika pro-
jekt, beroende på bransch, företagsstorlek, teknikinne-
håll, projektstorlek m m. Tyngdpunkten för hur projek-
tet beskrivs förskjuts dessutom beroende på vad man anser
vara riskfyllt med projektet. Som nämnts tidigare är skill-
naderna mellan olika Industrifondsprojekt mycket stora.

Under åren har dock en praxis vuxit fram för vilka
aspekter som bör finnas med vid analysen av ett projekt.
Utgående från detta använder man sig av vad man kallar
för ett projekts “profilschema”. Ett enkelt hjälpmedel att
få en överblick av ett projekts “riskprofil”, som används
vid bedömningen av samtliga projekt. Profilschemat
används enligt Wahren som ett stöd för minnet över rele-
vanta aspekter som inte får glömmas bort. I profilsche-
mat, som presenteras på nästa sida, graderar handlägga-
ren varje aspekt på en skala från 1 till 5. Antal ettor
respektive femmor och deras placering ger en översiktlig
bild av var man uppfattar att projektets svårigheter ligger.

Profilschemat är endast en uppräkning av aspekter
på företag och projekt och säger ingenting om hur dessa
aspekter sedan tolkas och bedöms. Det är dock av intres-
se då det i någon mån, tillsammans med de ovanstående
riskfaktorerna, representerar Industrifondens helhets-
grepp på industriella utvecklingsprojekt i allmänhet.

Industrifondens Profilschema för industriella utveck-
lingsprojekt



62

företag poäng 1 2 3 4 5
Lönsamhet _ _ _ _ _
BR _ _ _ _ _
Framtidsutsikter _ _ _ _ _
Ledning _ _ _ _ _
Engagemang i projektet _ _ _ _ _
Allmän kompetens i bolaget _ _ _ _ _
Tillverkningsresurser _ _ _ _ _
Försäljningsorganisation _ _ _ _ _
Serviceorganisation _ _ _ _ _
Utbildning _ _ _ _ _
ägare
En stark ägare _ _ _ _ _
Industrialist _ _ _ _ _
Uthållig, långsiktig _ _ _ _ _
Kompetent _ _ _ _ _
projekt
Passar produktpolitiken _ _ _ _ _
Strategiskt behöv för företaget _ _ _ _ _
Projektledare _ _ _ _ _
Projektgrupp _ _ _ _ _
Kompetens _ _ _ _ _
Resurser _ _ _ _ _
marknad
Potentiell marknad _ _ _ _ _
Marknadsandel efter 5 år _ _ _ _ _
Marknadstrend _ _ _ _ _
Inverkan på befintliga produkter _ _ _ _ _
Passar nuvarande organisation _ _ _ _ _
Konkurrens _ _ _ _ _
Kunderfarenhet i bolaget _ _ _ _ _
Reklambehov, lanseringskostnad _ _ _ _ _
projektekonomi
Investeringsbehov _ _ _ _ _
Projektkostnad _ _ _ _ _
Produktkostnad _ _ _ _ _
Lönsamhetsnivå _ _ _ _ _
teknik
Sannolikhet till teknisk framgång _ _ _ _ _
Befintlig know-how _ _ _ _ _
Utvecklingskapacitet _ _ _ _ _
Innovationshöjd _ _ _ _ _
Utvecklingstid _ _ _ _ _
Risk för förseningar _ _ _ _ _
Patent- och licensläge _ _ _ _ _



63

4 Uppdelningen i de fem teknikområden som anges har inte använts
under hela perioden. Den redovisas här för att den är typisk för hur
Industrifonden organiserat sig under stora delar av sin historia.
5 Från bilaga till regeringsbeslut 1995-06-21 I6N95/1320.
6 SFS 1979:630, SFS 1979:631
7 SFS 1980:470
8 SFS 1983:174
9 SFS 1987: 587
10 SFS 1993:31
11 SFS 1994:1159
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inledning

Nedan beskrivs ett industriellt utvecklingsprojekt, den
utvecklingsfas vid vilken företaget sökt finansiering från
Industrifonden och det sätt på vilket Industrifondens
handläggare arbetat med och resonerat kring ansökan.

I bilagor i avhandlingens slut ges en prolog till
Industrifondsansökan - en historisk beskrivning av före-
taget fram till ansökningstillfället bidrar till att ge läsaren
förståelse för projektet och företaget som fondens hand-
läggare hade att bedöma. Dessutom anges de intervjuer
som genomförts samt en kronologisk beskrivning av de
formella kontakterna mellan Elekta och Industrifonden.

Övergripande om Elekta AB

Elekta AB grundades 1972 av ek. dr. Laurent Leksell, son
till hjärnkirurgen med. dr. Lars Leksell, och är idag ett
multinationellt företag med en omsättning på cirka 
3 Miljarder SEK, ett börsvärde på omkring 4,5 Miljarder
SEK och 1100 anställda. Verksamhetsområdet är så kal-
lad stereotaktisk radiokirurgi, även kallat icke-invasiv
hjärnkirurgi. Detta innebär att patienten behandlas med
precisa, fokuserade, joniserande strålar, såsom proton-,
gamma- eller röntgenstrålning. Omkring 30% av verk-
samheten genereras av den så kallade Leksells Gamma
Knife, (på svenska kallad Leksells Strålkniv).

Engagemanget med Industrifonden

I februari 1985 tog Elekta AB kontakt med Industrifonden,
angående ett lån på 3,05 MSEK för att finansiera utveck-
lingen av Strålkniven. Nio månader senare, i november
1985, skrevs avtal om ett villkorslån på det sökta beloppet.
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Medlen betalades ut i tre rater: 
• 1 MSEK i januari 1986
• 1 MSEK i december 1986
• 1,05 MSEK i oktober 1987

Man avtalade att lånet skulle återbetalas i takten:
• 1988 25% av totala lånet.
• 1989 35%.
• 1990 40%.

Efter att ha inkommit med den första amorteringen om
25% den 3 januari 1989 utnyttjade Elekta dock sin rätt
till förtida inlösen av lånet och amorterade resterande
75% redan i mars samma år. Därmed upphörde också
avtalet med Industrifonden. Under de dryga tre år som
avtalet varade betalade Elekta sammanlagt 813 Tkr i
ränta (cirka 27% av lånebeloppet) motsvarande den
avtalade årliga räntan om diskonto + 4 procentenheter.

teknikens beståndsdelar

Strålkniven, eller Leksells Stereotactactic Gamma Unit
(LSGU), är en metod för precisionsbehandling av utval-
da strukturer i hjärnan. Framtagandet av tekniken
kring strålkniven och dess användning har krävt kom-
petens inom ett flertal områden såsom mekanik, elek-
tronik, programmering, radiofysik, biologi och förstås
inte minst neurokirurgi.

Genom användandet av radioaktiv strålning blir
ingreppet oblodigt och risken för att vävnaden omkring
den behandlade ska skadas minskar kraftigt. Dessutom
besparas patienten obehag och vården kostnader genom
att patienten vanligen kan lämna sjukhuset redan inom
ett dygn efter behandlingen. Instrumentets totala vikt
inklusive strålskydd och behandlingsbord uppgår till 18
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ton. Kundpriset för en maskin är omkring 13 MSEK i
Sverige och 15-20 MSEK i USA.

Tekniken bygger på att gammastrålningen från 201
stycken strålkällor med kobolt 60 riktas med mycket stor
exakthet till ett fokus i hjärnan, där strålintensiteten för-
stör tumörens, nervstammens eller missbildningens väv-
nad. Strålkällorna är sfäriskt placerade i en struktur av
tungmetall, där precisionsborrade kanaler tillsammans
med ett system av bländare (kallat kollimatorhjälm) styr
smala knippen av strålning mot ett bestämt fokus i hjär-
nan. Varje strålknippe har i sig så pass liten intensitet att
organisk vävnad ej påverkas. Med olika kombinationer
av bländararrangemang, igenpluggade kanaler samt
behandlingstider kan man förändra storlek, form och
intensitet i strålskadorna. De komplicerade beräk-
ningarna av dosplaneringen görs av datorer. 

Tre behandlingsfaser

Behandling med strålkniven kan delas in i tre grundfaser;
lokalisering av behandlingsmålet, dosplanering och slut-
ligen behandling. Patienten bedövas inte och är vanligen
vid fullt medvetande och kan kommunicera med läkare
och sköterskor under behandlingen via TV-monitor och
högtalare.

1. Lokalisering av behandlingsmålet - Koordinatramen
Det första steget är att den stereotaktiska koordinatram
av metall monteras på patientens huvud (se bild nedan).
Patienten behåller ramen på från förberedelsernas första
moment till sista momentet av operationen. Den stereo-
taktiska ramen är en ram med väldefinierade, markerade
referenspunkter i såväl x-, y och z-planet, speciellt
utvecklad för behandling med strålkniven. Ramens funk-
tion är att tillhandahålla ett tredimensionellt referenssys-
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tem utifrån vilket behandlingsmålets koordinater samt
huvudets placering i förhållande till strålfokus kan
bestämmas. Den består av en basram med fyra vertikala
pelare, två främre och två bakre, som har försetts med
var sin fästskruv med vars hjälp ramen skruvas fast på
patientens huvud. Ramen är anpassad till kollimator-
hjälmen för att därigenom uppnå en exakt positionering
av patientens huvud i förhållande till kollimatorhjälmen. 

De valda fästpunkterna för ramen på huvudet lokal-
bedövas, varvid ramen skruvas fast på huvudet. Härefter
görs två mätningar för att avgöra ramens placering i för-
hållande till huvudet.

Dels bestäms avståndet från ramen till huvudet,
genom att fästskruvarnas utstickande del mäts. Dels
bestäms huvudets form i tre dimensioner genom att
avståndet från ramens koordinatcentrum, inne i huvudet,
till huvudets yttre bestäms. Detta görs genom att en
plasthjälm i form av en halvsfär fästs på ramen. Genom
att halvsfärens centrum sammanfaller med ramens mitt
kan ramens tredimensionella origo bestämmas genom att
avståndet från huvudet till halvsfären mäts på ett tjugo-
tal punkter. Detta har dessutom betydelse för beräk-
ningen av stråldosen, då hänsyn måste tas till den strål-
ning som kommer att absorberas i luften, på vägen mel-
lan strålknivens sista bländare och kraniet.

Lokalisering av behandlingsmålet - Visualiseringstekniker
Efter att ramen fästs på patientens huvud inleds visuali-
seringen av målet, dvs att med röntgen, datortomografi
(CT=Computer Tomography) eller magnetröntgen (MR)
avbilda målområdet. På ramen fästs en s k indikatorlåda
som en kubformad hjälm på patientens huvud. Indika-
torlådans funktion är att märka röntgenbilderna med
punkter i såväl x-, y-, och z-led, som är kända i förhål-
lande till koordinatramen och därmed även i förhållande
till huvudet. 
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Indikatorlådan består av plast, som inte kommer att
lämna några spår på röntgenbilden, i vilken kanaler med
väldefinierade mått borrats; två vinkelräta mot varandra
(kommer att ange x resp y) och en diagonal (z). Kanaler-
na fylls med kopparsulfat som ger utslag i röntgenbilden
och kommer att synas som prickar (ett avhugget rör från
ovan) eftersom bilden endast kommer att avbilda ett plan.
Eftersom kanalernas placering är känd i förhållande till
koordinatramen kommer prickarnas placering att ange
det avbildade planets placering i förhållande till ramen.

Med ramen som referens är det möjligt att avläsa
koordinaterna på varje punkt på en vanlig röntgenbild
med ett fel som understiger ± 0,5 mm. Med CT- eller
MR-teknik kan felet bli upp till ± 1 mm. Beroende på
målets storlek tas runt ett trettiotal bilder, där det tack
vare indikatorlådans referenspunkter alltid framgår vil-
ket plan i x-, y-, och z-led som avbildats. Bilderna tas i i
två vinkelräta plan (exempelvis 15 stycken i x-y- och 15
i x-z-planet), där varje bild motsvarar en ”brödskiva”
med mellan 2 - 5 mm:s tjocklek. Därefter lagras bilderna
digitalt på en dator.

2. Dosplanering Dosplaneringssystemet är en integrerad
del av strålkniven, vanligen placerat i ett område som
angränsar till behandlingsrummet. Systemet används för
att kunna planera stråldosen i tre dimensioner och även
kunna simulera den valda behandlingen.

Systemet består dels av ett dosberäknande program,
som ger en bild av de valda stråldosernas geometriska
utbredning, samt en integration av det dosberäknande
programmet med röntgenbilderna, antingen direkt i
datatomografernas digitaliserade bilder eller via bildbe-
handling i scanner.

Vid dosplaneringen eftersträvar kirurgen att bestråla
målet med så stor dos så möjligt, samtidigt som den
omkringliggande vävnadens stråldos ska minimeras.
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Detta görs genom att välja ”skottens” (stråldosernas)
placering, tid, storlek, form och antal. Placeringen ges
genom att koordinaterna relativt indikatorhjälmens
punkter matas in. Skottets storlek avgörs av inmatning-
en av såväl den tid som bestrålningen ska vara, som den
valda bländaren. Formen påverkas av valet av igen-
pluggade kanaler.

Dosplaneringsprogrammet visar på röntgenbilderna,
som lagrats eller scannats in i datorn, den effekt som ett
valt skott får för vävnaden i varje respektive plan. Bil-
derna visas en åt gången eller flera eller alla samtidigt.
Programmet sammanväger också den ackumulerade
effekten från olika skott och visar även, med s k iso-
Gray-kurvor, hur strålningen fördelar sig även utanför
målområdet. Genom ett ”trial and error”- förfarande
arbetar sig kirurgen fram till den slutgiltiga behandlings-
dosen. Skottets centrum placeras inledningsvis i det plan
där målvolymen är som mest utbredd. Därefter anpassas
skotten till varandra med hänsyn till att täcka målområ-
det med tillräcklig strålning utan att skada den omkring-
liggande vävnaden eller någon eventuell känslig del i
området, som exempelvis en fungerande nerv. Dosplane-
ringen ställer stora krav på kompetensen beträffande
tolkningen av röntgenbilden.

3. Behandling av patienten - Strålkniven Som nämnts
tidigare innehåller strålkniven (se bilden nedan) 201
symmetriskt och sfäriskt placerade källor av kobolt-60,
ett radioaktivt gammastrålande grundämne, med en hal-
veringstid på omkring 5,6 år. Strålkällorna byts vanligen
ut efter c a 8 år, då deras stråleffekt kraftigt avtagit. Strå-
larna från källorna leds i precisionsborrade kanaler så 
att de konvergerar i fokalpunkten i strålknivens mitt.
Fokalpunkten är alltså inte flyttbar, utan träffpunkten 
i hjärnan avgörs genom placeringen av patientens huvud
i förhållande till kollimatorhjälmen. 
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Strålningsenheten är inkapslad i en fiberglasförstärkt plas-
thydda. Innanför denna är kobolten utåt avskärmad av
ett grovt hölje av gjutjärn, för att skydda vårdpersonal
och patient från strålning. Strålningen kan då endast
stråla ut genom patientingången till maskinen. Då strål-
kniven ej är i bruk sluts ingången till strålkällorna av en
övre och en undre skyddsport av gjutjärn. Koboltkällorna
är inkapslade i svetsade cylindrar av rostfritt stål med 1
mm i diameter och 1 mm:s höjd. Dessa staplas på varan-
dra (upp till 18 stycken) i en yttre likadan tub, som också
svetsas igen. Strålkniven visas i den påföljande figuren.

Operationsbordet består av en liggbrits och ett behand-
lingsbord på hjul, med hjälmstöd. Innan behandlingen
fästs den valda kollimatorhjälmen vid hjälmstödet på
glidbänken. Patientens huvud, med den stereotaktiska
ramen, fästs därefter i hjälmen, varvid glidbänken med

figur, Leksell Gamma Unit (Strålkniven)

beam sources

central body

collbatch helmet
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patient förs in i strålningsenheten. Glidbänkens förskjut-
ning till behandlingspositionen drivs, såväl som skydds-
portarnas öppnande och stängande, av elektriska lik-
strömsmotorer.

Till strålkniven hör fyra olika kollimatorhjälmar av
gjutjärn (se figur nedan), i vilka strålarna leds genom ett
system av bländare (4, 8 14 eller 18 mm) för att ge 201
identiska strålar med en bestämd bredd i fokus.

När hjälmen är i behandlingsposition är varje respektive
bländare i linje med sin respektive kanal. Skottets eller
träffytans diameter varieras genom val av bländare. Som
nämnts ovan varieras även träffytans form genom att

figur, Kollimatorhjälm
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vissa bländare i hjälmen byts ut mot pluggar. Om ingen
kanal pluggas igen blir träffytan mycket nära sfärisk
(p.g.a. strålkällornas sfäriska placering) med samma dia-
meter som den valda bländaren.

Patienten fixeras vid hjälmen och positioneras rela-
tivt strålarnas fokus genom  att den stereotaktiska ramen
fästs i två graderade hållare på hjälmens innersida (s k
trunnions). Patientens placering inför varje skott bestäms
av de koordinater som blivit resultatet vid dosplanering-
en, som nu alltså ställs in för hand. Hjälmens placering
säkras, så att strålarnas fokus alltid är i hjälmens mitt,
genom fyra sprintar på hjälmens undersida och fyra på
hjälmens översida. Felmarginalen i trunnions och sprin-
tar är sammantaget c a ± 0,2 mm. Felmarginalen som
orsakas av den mekaniska inställningen är alltså än idag
mindre än de ± 0,5 mm respektive ± 1 mm som är felet
vid de olika visualiseringsteknikerna.

Strålkniven styrs och kontrolleras från en kontroll-
panel i ett område som angränsar till behandlingsrum-
met. Behandlingstiden mäts och visas i kontrollpanelen
av två oberoende digitala tidtagare som bibehåller
behandlingstiden även vid ett plötsligt strömavbrott. 
Det elektriska systemet är uppbackat av två batteri-
uppsättningar. Behandlingssystemet är sammankopplat
så att det ej kan sättas igång om ett tekniskt fel förelig-
ger någonstans.

Projektet

När Elekta 1985 beslöt ansöka om finansiering hos Indu-
strifonden hade prototyper av strålkniven funnits i bruk
i omkring 10 år, varvid drygt 1000 patienter dittills hade
behandlats med mycket goda resultat. Instrumentet
hade, som nämnts ovan, funnits i bruk på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm, i Buenos Aires (Centro de Radio-
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cirugia S.A.) och i Sheffield (The Royal Hallamshire Hos-
pital). Dessutom fanns den första prototypen från 1968
vid UCLA. Dessa tidiga prototyper var dock av storleks-
ordningen ett mindre tvåvåningshus och inte kommersi-
aliserbara. För att undvika risken att ge metoden dåligt
rykte hade man under de första åren prioriterat patienter
med relativt god prognos, men metoden ansågs dock
vara kliniskt utprovad för vissa sjukdomstillstånd och
därmed kommersiellt gångbar. Man ville nu satsa på en
vidare internationell spridning och dessutom utöka anta-
let applikationer för att bättre dra nytta av de möjlighe-
ter till förbättrad lokalisering av tumörer m m som
utvecklingen inom datortomografi och NMR (Nuclear
Magnetic Resonance) erbjöd.

I det följande avsnittet beskrivs de verksamheter
som, enligt Elektas ansökan till Industrifonden och avta-
let som sedan slöts, skulle ingå i projektet i fråga. Pro-
jektet kan, på ett övergripande plan, ses som ett skede i
företagets utveckling snarare än ett rent tekniskt
utvecklingsprojekt i striktare mening. Det kan dock vara
värt att lägga märke till att inga kostnader för marknads-
föring medtagits i budgeten.

Projektet skulle löpa över två år och syftade till att
utveckla en tredje generationens strålkniv med ny, inter-
nationellt godkänd transportlåda, nytt dosplaneringspro-
gram samt att bygga upp en databas över behandlade
fall. Dessutom skulle en del arbete för färdigställandet av
ett fjärde generationens instrument avsett för Karolinska
Sjukhuset ingå.

Projektet hade, vid framräkningen av projektkostna-
derna, delats upp i sju delprojekt, enligt följande tabell:
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1. Konstruktionsarbetet (1,26 MSEK) De budgeterade
kostnaderna för konstruktionsarbetet var främst basera-
de på de kostnader som konstruktionsarbetet från tidi-
gare år belastats med. Budgeterad lönekostnad inkl. soc.
för Elektas projektledare och chefsingenjör uppgick till
285 Tkr. Därutöver hade man budgeterat konsult-
kostnader, för främst ritnings- och prototyputveckling,
på omkring 300 Tkr, baserat på tidigare års redovisning.
Dessutom budgeterades rese- och administrationskost-
nader direkt hänförbara till konstruktionsarbetet till 
35 Tkr, varvid summan blir 620 Tkr för 1985. Denna
räknades shablonmässigt upp för 1986 till 640 Tkr.

2. Transportutrustningen (1,9 MSEK) Transportutrust-
ningen var, som framgår ovan, det största enskilda
momentet i utvecklingsprojektet. Kraven på transporten
var dock mycket höga, p g a de lagar som omger trans-
port av radioaktiv a ämnen, och en av de högst prio-
riterade svårigheterna att övervinna inför en kommersia-
lisering. Som nämnts tidigare laddas instrumentet på sin
väg till kunden i en strålskyddad “cell” med 201 st strål-
källor bestående av kobolt 60. Internationella och loka-
la regleringar ställer mycket höga krav på säkerheten och

1985 1986
1. Konstruktionsarbete, ritning 620 000 640 000
2. Transportutrustning 1 600 000 300 000
3. Databas för behandl. planering, 500 000

patienthantering
4. Utveckling av dosplaneringsprogram 200 000
5. Integration av dosplaneringsprogram 40 000 1 400 000

med bildbehandling i scanner, 
hårdvara och mjukvara

6. Patientfixation 200 000 150 000
7. Patent- och 

registreringskostnader 350 000 100 000

totalt sek: 3 510 000 2 590 000
summa total: 6 100 000
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strålskydd vid transporter av material av typen “högak-
tivt nukleärt”, som kobolt 60 klassas. Dessutom gjorde
maskinens storlek och vikt det omöjligt att använda
befintliga transportcontainers varför en helt ny sådan
måste utvecklas.  Eftersom kobolt har en halveringstid på
cirka åtta år måste apparaten laddas om eller skrotas när
strålningsintensiteten har avklingat. Detta ställde dessutom
krav på att transportlådan kunde användas flera gånger.

Transportlådans konstruktion skulle enligt planerna
presenteras för de amerikanska myndigheterna under
augusti månad (1985) för provning och godkännande.
Dessutom hade det amerikanska bolaget Nuclear Packa-
ging fått i uppdrag att konstruera transportlådan. Belop-
pet på 1,9 MSEK räknades fram baserat på en kalkyl för
upphandlingen och ansökan i USA som Elektas ameri-
kanska jurister gjort. Enligt dessa skulle totalkostnaden
hamna på omkring 180 000 USD. Denna summa räkna-
des sedan upp med 10 %  och översattes till SEK. Trans-
portlådan beräknades bli klar i maj 1986. 

3. Databas för behandlingsplanering och uppföljning
(500 Tkr) Syftet med databasen var att systematisera 
och formalisera patientuppföljningen och behandlings-
resultaten. Samtliga användare av strålkniven skulle
rapportera sina valda behandlingar och uppnådda resul-
tat till databasen. Denna skulle sedan kunna användas 
i forskning, utbildning och behandlingsplanering. Elekta
hade fått en offert av General Electric Information Ser-
vices, som åtagit sig att utveckla databasen till en kost-
nad av 435 Tkr. Därtill beräknades kostnader för stans-
ning och insamling av befintliga patientdata till 65 Tkr.

4.Utveckling av dosplaneringsprogram (200 Tkr) Plane-
ringen av stråldoserna är mycket komplex och dessutom
helt avgörande för behandlingens framgång. Syftet var
att omarbeta det befintliga programmet och konvertera
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det till snabbare hårdvara (Vaxmiljö). Utvecklingsarbetet
skulle utföras av UDAC vid Uppsala Universitet, som
även utvecklat den första versionen.

5. Integration av dosplaneringsprogram med bildbe-
handling i scanner hårdvara och mjukvara (1,44 MSEK)
Den optimala dosplaneringen och därmed behandling
kan endast göras om den sker mot patientens faktiska
anatomi, som den kan representeras vid datatomografiska
eller NMR-undersökningar. Man ville nu göra det möj-
ligt att direkt på bildskärmen lägga in behandlings-
simuleringar och se hur dosgradienter m m förhåller 
sig till den aktuella tumörens utseende och dimensioner.

Det betonades i ansökan att kostnaderna för detta
utvecklingsarbete var svåra att uppskatta. För 40 Tkr
hade UDAC åtagit sig att analysera problemets kom-
plexitet för att kunna komma in med en offert. Elekta
kalkylerade med en total kostnad på 1,4 MSEK. Man
planerade även att utforska möjligheten till att integrera
programutvecklingen med ett pågående nordiskt
forskningsprojekt, kallat CART, som man hoppades
väsentligen skulle kunna minska kostnaderna.

6. Patientfixation (350 Tkr) Kostnaderna för patient-
fixation som togs upp i projektet avsåg det fortsatta
utvecklingsarbetet av patientfixationen som redan var
påbörjat. Syftet var att uppnå bättre patienthantering
och ökad åtkomlighet för strållesioner i bl a skallbasen.
Kostnaderna avsåg fortsatt utvecklingsarbete, konstruk-
tion och prototyptillverkning. Även här hoppades man
etablera samarbete med Uppsala Universitet beträffande
arbetet med fixationslösningar för protonbestrålning.
Hur kostnaderna uppskattats specificerades inte.

7. Patent- och registreringskostnader (450 Tkr) Eftersom
metoden redan funnits i bruk under en längre tid kunde
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man inte ta patent på vare sig instrumentet, principen
eller metoden. Elekta avsåg dock att söka global paten-
tering och mönsterskydd för vissa kritiska delar och
detaljer av instrumentet. Samtidigt räknade man i detta
delprojekt in kostnader för registrering av instrumentet
och dess strålkällor vid NRC, Nuclear Regulatory Com-
mission i USA, vilket man räknade med skulle bli en
utdragen och kostsam process. Kostnaderna man räknat
med avsåg främst juridiskt bistånd och uppskattades till
350 Tkr under 1985 och 100 Tkr under 1986.

industrifondens bedömning

Stycket är baserat på intervjuer med dåvarande handläg-
garen, Patrik Wahren, och på material från Industrifon-
dens arkiv; handläggarens rekommendation till styrelsen,
projektrapporter och årsredovisningar.

Ansökan

När Elekta först kontaktade fonden var företaget inte
känt för någon av fondens anställda. Elekta hade tidiga-
re fått stöd av STU (sedermera Nutek) och därigenom
fått information om Industrifondens existens. Denna
gång hade man dock fått avslag – ett år tidigare – av
Nutek, baserat på en utredning som två konsulter gjort
av marknaden. Man hade konstaterat att projektet inte
skulle vara kommersialiserbart, marknaden var alldeles
för liten, p g a av att strålkniven behandlade ”utomor-
dentligt sällsynta” kärlnystan. Wahren skulle senare
komma att behålla samma ”utomordentligt sällsynta” for-
mulering – i sin positiva rekommendation till styrelsen.

Innan en ansökan skickades in bjöds fondens hand-
läggare in till företagets kontorslokaler, där han träffade
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Elektas VD, Laurent Leksell, och ekonomichefen. Ett
informellt samtal gav Wahren ett första intryck av perso-
nalen, som bedömdes som kompetent och företaget, som
gav ett välorganiserat intryck. Här sköttes företagets
administration samt en betydande del av ritningsarbetet.
Det kan vara värt att notera att ingen del av tillverk-
ningen besöktes vare sig innan eller under utredningen.
Wahren förklarar detta med att det allmänt är viktigt att
inte lägga ned mer arbete än nödvändigt på någon punkt
i utredningen. I Elektas fall ansågs inte tillverkningen
vara något av de större riskmomenten, då inget antytt
detta under utredningens gång.

Någon vecka efter besöket kom Elektas ansökan,
skriven av Elektas VD, in till fonden. (Det finns inga
ansökningsformulär till Industrifonden.) På fem sidor
beskrevs projektet, finansieringen, företaget, marknadssi-
tuationen och tekniken. Härtill bifogades ett antal kom-
pletterande skrifter:
- offerter från leverantörer för att bekräfta de kostnader
som uppskattats i ansökan.
- tre vetenskapliga publikationer om stereotaktisk radio-
kirurgi, av Lars Leksell.
-tre tidningsartiklar från engelska tidningar, om appara-
ten som sålts till Sheffield.
- en kommersiell beskrivning av “The Leksell Stereotac-
tic System” (d v s den stereotaktiska ramen med tillbe-
hör; Elektas dåvarande kassako).
- Årsredovisning för 1982 och -83. (1984 års redovisning
var klar först senare.)

Wahren ansåg att ansökan var mycket välskriven
och komplett.

Om företaget

Wahren såg Elekta som ett mycket ovanligt företag:
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Exportandelen var ovanligt stor (95% av omsättningen),
produkten var udda (teknologiskt avancerad och utan
konkurrenter i världen) och projektet var mycket ambiti-
öst i relation till företagets storlek. Han bedömde Elektas
VD och huvudägare som “en man som inte låter gräset
gro under fötterna” och som “gör ett mycket vinnande,
kunnigt och begåvat intryck” (ur rekommendationen 
till styrelsen). 

Anmärkningsvärt och oroväckande var dock företa-
gets finansiella situation: med 163 Tkr i eget kapital skul-
le företaget klara att driva ett projekt med kostnader på
6 MSEK på två år. Även om de ackumulerade utveck-
lingskostnaderna på cirka 10% av omsättningen inte
bedömdes som stora (endast 20% av de totala utveck-
lingskostnaderna hade balanserats) bedömdes företagets
ekonomi som riskfylld.

Enligt Elektas förslag skulle de 50 % av projekt-
kostnaderna som inte finansieras av Industrifonden täck-
as av Elekta och Investeringsbanken till lika delar. Elek-
ta skulle således satsa ytterligare 750 Tkr per år på
strålknivsutvecklingen de närmsta två åren - en investe-
ringstakt som de förvisso klarat av de två föregående
åren. Wahren bedömde dock att risken var stor att Elek-
ta skulle få problem med den egna delen av motfinansie-
ringen. Detta bedömdes som en av de största riskerna.
Skulle motfinansieringen inte klaras skulle projektet
tvingas gå i lägre takt och kostnaderna förmodligen öka.

Om marknaden

Trots att  Elektas omsättning hade ökat avsevärt (för-
dubbling varje år under de tre föregående åren, från 2 till
c a 10 MSEK), tack vare ökad försäljning av den stereo-
taktiska ramen och andra kirurgiska instrument, räkna-
de Wahren inte med att denna försäljning skulle klara
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företaget på längre sikt. Affärsidén verkade osäker p g a
ett flertal omständigheter. Inga patent fanns att skydda
de enklare produkterna, vilket gjorde att det fanns gott
om konkurrenter. Kunderna var ej heller av det återkom-
mande slaget (eftersom produkterna ej var förbruk-
ningsartiklar). Wahren bedömde därför att risken var
påtaglig för att marknaden skulle mättas om företaget
inte lyckades i utvecklingen av strålkniven. 

Det krävs stort förtroende mellan parterna vid för-
säljning av ny kirurgisk utrustning. Wahren antog att det
var stor risk att det indirekta kontaktnät Elekta kunde ha
tillgång till, p g a familjen Leksells erfarenhet och
inflytande inom de kirurgiska kretsarna, snart kunde
vara förbrukat. Marknaden för kirurgisk utrustning är
mycket svårbearbetad och kräver ofta tidsmässig och på-
följande finansiell uthållighet. Risken bedömdes som stor
att kraven på företagets marknadskanaler skulle öka, vil-
ket skulle vara svårt eftersom företaget på den interna-
tionella marknaden skulle konkurrera med betydligt
större och väletablerade företag. Wahren bedömde alltså
att företaget, med sin dåvarande inriktning, skulle få
svårt att överleva. 

Även strålknivens marknad sågs som riskfylld. Fram
till ansökningstillfället hade omkring 1000 patienter
behandlats framgångsrikt med de olika prototyperna av
strålkniven. Metoden kunde alltså anses relativt väl
utprovad kliniskt. Wahren påpekar dock att man under
de första åren prioriterat patienter med relativt god prog-
nos för att värna om metodens rykte. Den potentiella
marknaden begränsades dessutom kraftigt av att endast
ett fåtal sjukdomstillstånd ännu kunde behandlas med
säkerhet. Hittills hade främst olika missbildningar i kärl-
nystan behandlats, vilket enligt Wahren var “utomor-
dentligt sällsynta” sjukdomar. Det var ännu oklart hur
framgångsrikt tumörer skulle kunna behandlas, vilket
var det område där den stora marknaden ansågs ligga.
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Metoden kunde förvisso vara ett gott komplement till
andra behandlingsformer, men detta ansågs inte räcka
som säljargument. Strålkniven ansågs för dyr för att
kunna säljas som komplement  till andra metoder. Man
hoppades även kunna finna nya användningsområ
den inom öron-, ögon- och halskirurgin där strålknivens
höga precision skulle kunna komma till användning.

Expansionen till de nya marknaderna var kraftigt
beroende av att man kunde tillgodogöra sig framstegen
som gjorts inom tomografin. Integrationen av dosplaner-
ingsprogrammet med bildbehandlingen var alltså en cen-
tral del av projektet (uppskattad kostnad: 1 440 000 SEK).

Uppgifter i ansökan om produktens resultat och
anseende på marknaden bekräftades under utredningsar-
betet genom kontakter Wahren tidigare haft med läkare
på Radiumhemmet på KS. En inledande oro från Wah-
rens sida, om att uppgifterna skulle vara överdrivna,
övergick i stärkt förtroende för projektet när intervju-
erna snarast tydde på att de uppgifter Elekta givit varit
konservativa. Detta stärkte ytterligare förtroendet för de
drivande personerna.

En annan begränsande faktor bedömdes vara till-
gången på erfarna hjärnkirurger, som kan använda
instrumentet. Dessutom bedömdes den institutionella
miljö som Elekta skulle verka i vara mycket trög; för att
ett instrument skulle säljas krävs först att en eller några
hjärnkirurger övertygas, varvid de i sin tur måste sälja in
idén till en motvillig sjukhusdirektion eller anslagsgivan-
de stiftelse eller myndighet för att investeringen (13-20
MSEK) ska göras.

Projektets marknadsmässiga fördelar bedömdes
främst ligga i den tids- och kostnadseffektivitet som
metoden erbjöd. Istället för långa komplicerade opera-
tioner, samt konvalescensvård i sjuksäng i 15-20 dagar,
kunde patienten gå hem samma eller nästföljande dag.
Detta torde bespara stora vårdkosnader, och eliminera
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mycket obehag för patienterna.
Positivt beträffande konkurrenssituationen på strål-

knivssidan var att Elekta inte hade några konkurrenter i
världen med samma eller likvärdig icke-invasiv teknik.
Trots att inga patent fanns när ansökan behandlades
bedömdes avsaknaden av patent inte som något större
hot. Precis som läkemedel, kräver avancerad kirurgisk
utrustning av detta slag ett stort kliniskt utvecklingsar-
bete för att få acceptans och godkännande på markna-
den. Det finns en betydande såväl tids- som kostnads-
mässig tröskel för det företag som vill konkurrera med
Elekta. Wahren menar att en etableringströskel av detta
slag ofta är likvärdig med ett patent.

Genom en artikel i NewsWeek fick Wahren reda på
att de amerikanska sjukförsäkringssystemen, Medicare
och Medicaid, lagts om så att sjukhusen inte längre skul-
le få betalt för kostnader plus pålägg, utan istället skulle
få en fast summa per behandling av en viss åkomma, t ex
skulle behandling av ett brott i lårbenshalsen motsvara X
USD. Tanken bakom var att detta skulle stimulera till
kostnadseffektiv behandling. Samtidigt lades vissa kon-
troller in av att kvaliteten i vården inte skulle sänkas.
Denna utveckling, bedömde Wahren, kunde tänkas
gynna strålkniven, som ju möjliggör en billig vård om
man har ett tillräckligt stort antal patienter för att täcka
de inledningsvis stora fasta kostnaderna.

Faktorerna att ta hänsyn till vid bedömningen av
strålknivens marknad var många och pekade i olika rikt-
ningar. Sammanfattningsvis och i stolpform skulle dessa
vara följande:
+ 1000 patienter hade behandlats framgångsrikt.
- dessa var företrädesvis patienter med god prognos.
- mycket liten marknad ”utomordentligt sällsynta sjuk-
domar”
- för dy produkt för att kunna säljas som komplement till
annan utrustning.
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+/- förhoppning om utökade användningsområden/krä-
ver tid och finansiella resurser.
- komplex produkt ställer höga krav på kunden.
- begränsad tillgång på tillräckligt kompetenta kunder.
- maskinen kräver tillgång till bildbehandlingsutrustning.
- trög marknad, p g a institutionella köpare och stor
investering (13 - 20 MSEK).
+ metoden erbjuder kostnadsbesparingar för vården
+ tids- och kostnadmässig tröskel försvårar för potentiel-
la konkurrenter.

I ansökan bedömde Elekta att man skulle sälja 2-3 pro-
dukter under 1985 och omkring 4-5 under 1986. Man
bedrev under ansökningstiden relativt långtgående för-
handlingar med åtta sjukhus i Europa och USA och hade
en inneliggande beställning från ett forskningsinstitut 
i Los Angeles. Institutet hade betalat 8 MSEK i förskott,
varav cirka hälften var upparbetat, men nu hade köparen
problem med de sista avbetalningarna. Om köparen 
inte kunde fullfölja avtalet skulle dock äganderätten åter-
gå till Elekta, som då kan sälja till en annan kund.

Tre order, enligt Elektas bedömning, skulle i bästa
fall ge ett ordervärde på cirka 47 MSEK med en netto-
marginal på 32%. Wahren bedömde dock detta som
“föga sannolikt”. Enligt intervjuer han utfört med läka-
re på KS och Radiumhemmet skulle ett rimligt antagan-
de vara att man sålde ett instrument vart annat år eller
möjligen ett per år. Detta antagande låg sedan till grund
för den analys av “worst case”-scenario som Wahren
gjorde. Även om Elekta endast sålde en sjättedel av vad
man budgeterat, d v s en strålkniv vart annat år, skulle
nettointäkten på projektet vara 2,5 MSEK, alltså unge-
färligen motsvara de budgeterade projektkostnaderna.

I stället för att försöka göra en noggrannare bedöm-
ning av marknaden gjordes alltså en ekonomisk analys
av de eventuella konsekvenserna av den mest negativa av
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de tillgängliga bedömningarna. När kalkylen för projek-
tet höll även vid denna bedömning av marknaden ansågs
marknadsrisken hanterbar.

Om handläggarmötet

Omkring 10 dagar innan styrelsemötet hålls vanligen ett
möte där VD och samtliga handläggare deltar och pre-
senterar de projekt de tänkt ta upp till styrelsebeslut.
Mötet kallas internt för “slaktmöte” eftersom projekten
redovisas för den samlade handläggargruppen som kom-
mer med synpunkter om projektets respektive utredning-
ens styrkor och svagheter. 

I detta fall ledde mötet till att en utredning beställdes
från Öhrlings Reveko, för att noggrannare analysera
företagets finansiella uthållighet och betalningsförmåga.
Framför allt tyckte VD att risken var stor att företaget
inte skulle klara sin del av projektets finansiering, om
projektet av någon anledning skulle dra ut på tiden. Ris-
ken för att tidsplanen inte skulle kunna hållas bedömdes
som stor. Utöver det faktum att projektet var tekniskt
avancerat innebar de långa beslutsleden inom sjukvården
ytterligare ett försvårande moment.

Det beslutande styrelsemötet

När ärendet väl togs upp i styrelsen, ungefär en månad
efter att ansökan inkommit till fonden, hade Wahren lagt
ned omkring åtta-nio dagars heltidsarbete på utredning-
en. Detta var betydligt mindre än vad som ofta krävs, till
stor del, enligt Wahren, tack vare den välskrivna ansökan
som innehållit en stor del av den information som behöv-
des för beslutet. I detta fall anlitades inte heller någon
konsult för att ta fram ytterligare beslutsunderlag. Wah-



88

ren hade själv tid och den tekniska kompetens samt de
kontakter han ansåg vara nödvändiga för att bilda sig
och styrelsen en uppfattning om projektet. Dessutom
beskriver han projektet som intressant och roligt, såväl
tekniskt som affärsmässigt. Under den här perioden 
(80-talets mitt) arbetade fonden vanligen med större eta-
blerade företag och det var svårare att få gehör i styrel-
sen för satsningar i mindre okända företag. Wahren
beskriver dock att det var lätt att få med sig styrelsen i
denna rekommendation:

- Dels fanns samhälleliga vinster i form av de medicinska
framstegen som den skonsammare behandlingen skulle
innebära.
- Dels var detta utpräglat hög teknologi och ett område
där svensk industri kunde etablera sig utan konkurrenter
i världen.
-Dels bedömdes att Industrifondens medverkan var nöd-
vändig för att projektet skulle kunna drivas i den tänkta
takten. Bankerna var inte ett alternativ, p g a att inga
säkerheter fanns. Dessutom förmodades företagets egna
medel inte komma att räcka.

Fondens roll i projektet var alltså finansiellt viktig. 
Dessutom bedömdes fondens satsning vara riskdelande,
vilket kanske var viktigare för Elektas del. Skulle pro-
jektet misslyckas och företaget inte klara av amorter-
ingarna kunde lånet, enligt avtalet, komma att efter-
skänkas helt eller delvis. Projektet ansågs kunna bli
lidande om Elekta inte skulle våga ta de risker man 
föresatt sig.

En av knäckfrågorna i styrelsesammanträdet var
dock huruvida företaget skulle vara kapabelt att driva ett
projekt av den här storleken. De övervägande argumen-
ten till projektets fördel låg till stor del i företagets per-
sonal, som bedömts vara mycket kompetent. Styrelsens
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ordförande, Torbjörn Ek, kände dessutom till Laurent
Leksell sedan tidigare.

Wahren beskriver att det allmänt krävs en känsla för
vad styrelsen kan tänkas godkänna av handläggaren,
redan i mycket tidiga skeden av en bedömning. Upp-
skattningsvis kostar en utredning fonden omkring 50 -
100 Tkr, beroende på hur stor konsultinsats som krävs.
Det är därför viktigt att inte lägga ned för stort arbete på
projekt som förmodligen kommer att få avslag.

Om avtalet

Avtalet som sedan skrevs krävde ingen större förhand-
ling. Industrifondens avkastningskrav om diskonto plus
fyra procentenheter var inte förhandlingsbart och Indus-
trifondens föreslagna återbetalningstakt (25%:s amorte-
ring efter tre år, 35% efter fyra, respektive 40% efter fem
år) godtogs av företaget. 

Utbetalning i rater Beträffande utbetalningen avtalades
att beloppet skulle betalas i tre rater (delar).

Första utbetalningen skulle vara på 1 MSEK och
utbetalas så snart administrationen kring det underteck-
nade avtalet var klar.

Nästa utbetalning, även den på 1 MSEK, skulle ske
först efter att Elekta kunde redovisa att kostnaderna för
projektet från det att fonden blivit delaktig uppgått till
3,5 MSEK.

Den sista utbetalningen om 1,05 MSEK skulle ske
först efter att de sammanlagda projektkostnaderna upp-
gått till 6 MSEK.

Avtalet (av vilka ansökan och några av ansökans
bilagor är en del) stipulerade också att Elekta skulle
redovisa projektets kostnader i maj varje år innan nästa
delutbetalning kunde göras. Varje delrapport ska då
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innehålla en ny bedömning av projektets marknads-
förutsättningar, en redovisning av hur arbetet med pro-
jektet såväl tekniskt som ekonomiskt fortskrider i för-
hållande till projektplanen. Dessutom ska delårsrappor-
ter och årsredovisningar bifogas.

På detta sätt kunde Industrifonden minska den inle-
dande risktagningen, utan att företaget behövde känna
att projektet endast delvis var finansierat eftersom åta-
gandet gäller hela projektet. I avtalet förbehöll sig fonden
rätten att hålla inne med nästa utbetalning tills projektet
redovisats på ett tillfredställande sätt och projektets
utveckling inte bedömts väsentligen förändra projektets
förutsättningar.

Utlåning i form av villkorslån I Elektas fall beviljades
alltså 3, 05 MSEK i form av ett villkorslån. Fondens risk-
delande roll sker, i samband med villkorslån enligt föl-
jande mönster. Åtgärderna är nedan upptagna efter den
kronologiska ordning de sätts in i. Om projektet visar sig
gå dåligt och företaget få svårt att klara avbetalningarna
kan fonden:

1) skjuta upp amorteringarna. Detta görs som en första
tillfällig lösning.
2) göra om lånet till “Kapital mot royalty”, vilket alltså
innebär att medlen intäktsförs i bolaget och kostnadsförs
hos fonden. Amorteringarna betalas därefter med obe-
skattade medel och intäktsförs hos fonden. Detta kan
framför allt vara till stor hjälp om företaget drivs med
negativt resultat.
3) Tidsfristen för royaltybetalningar kan förlängas tills
dess att företaget fått några goda år. Dessutom kan roy-
altysatsen förhandlas om. 
4) Slutligen kan lånet efterskänkas helt eller delvis. En av
anledningarna till detta kan, enligt avtalet, vara att före-
taget kan påvisa att resultatet av projektet inte kommer
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att kunna utnyttjas i företagets affärsverksamhet p g a att
det tekniska resultatet inte uppnåtts eller att de kommer-
siella förutsättningarna väsentligen förändrats.
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inledning

Nedan beskrivs ett tekniskt utvecklingsprojekt som miss-
lyckats. Projektet finansierades delvis av Industrifonden.
Händelseförloppet har rekonstruerats med hjälp av de
uppgifter om projektet som funnits i Industrifondens
arkiv, d v s främst avtal, konsultrapporter, brevväxling
och sammanträdesprotokoll från både företaget och fon-
den. Därutöver har två personer intervjuats: handläg-
garen som ansvarat för projektet på Industrifonden och
konsulten som Industrifonden anlitat i utredande syfte
vid olika tillfällen under projektets gång. Det har under
denna del av arbetets gång varit tydligt att det inte upp-
levs som behagligt att diskutera en satsning som miss-
lyckats. Det har varit avsevärt svårare att hämta in rele-
vanta uppgifter än i beskrivningen av Elekta AB. Företa-
gets namn måste av sekretesskäl utelämnas. Företaget
har kallats AB1.

projektet

Företaget

AB1 var medicin-tekniskt inriktat och hade under 80-
talets början en årsomsättning på omkring 700 MSEK.
Verksamheten var organiserad i sex divisioner inriktade
på olika områden, som fysioterapi, kirurgi, laboratorie-
utrustningar (instrument), förband och hygien, dentalut-
rustningar och ortopedtekniskt material. Under 70-talet
köptes en mindre konkurrent upp, AB2, som blev stom-
men i AB1:s instrumentdivision.

Företagets instrumentdivision gick sedan flera år
med förlust när Industrifonden kom in i bilden. En del
problem fanns kvar från det uppköpta företaget medan
andra hade att göra med sammanslagningen. Ett annat
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problem som AB1 hade att bekämpa var att dess rykte
sedan slutet av 70-talet var något skamfilat, främst 
beroende på ojämn instrumentkvalitet som gjort att
AB1:s tekniska och vetenskapliga kompetens ifrågasattes.

Projektets bakgrund och systemidé

Under den aktuella tiden bestod företagets laboratorie-
sortiment främst av fotometrar och hematologiska parti-
kelräknare, d v s apparater som användes för analys av
blodet och dess beståndsdelar. Dessa såldes till 70% på
export. Bland annat hade man tagit fram och lanserat
marknadens modernaste partikelräknare för räkning av
såväl röda som vita blodkroppar (två parametrar).
Avsikten var nu att gå vidare och bygga ett helautoma-
tiskt partikelräknar-system som kunde mäta fem relevan-
ta parametrar. Rent systemtekniskt och som utvecklings-
projekt betraktat var detta av en helt annan storleksord-
ning än de apparater företaget hittills utvecklat. Skillna-
den kan illustreras med de dåvarande marknadsprisnivå-
erna som för partikelräknaren var c a 15.000 SEK till
kund medan systemet man nu ville utveckla kunde tillå-
tas kosta c a 180.000 SEK.

Med det nya systemet skulle bolaget få huvudkom-
ponenten i ett toppmodernt sortiment av partikelräknare
som med mindre framtida modifieringar bedömdes vara
konkurrenskraftigt ända in i 1990-talet. Det skulle ge
företagets tekniska nivå ett lyft och därmed förhopp-
ningsvis även bättre anseende.

Huvudenheterna som ingår i instrumentet är:
- två räknare
- spädningsenhet
- Hb-fotometer (mäter hemoglobinhalten)
- presentations- och kommunikationsenhet
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- övervaknings- och styrenhet

Principen för apparaten var, enkelt uttryckt, den följan-
de; blodet som ska analyseras späds med en lämplig elek-
trolyt. Därefter låter man blodet strömma igenom en
elektriskt ledande kapillär genom vilken en elektrisk
ström passerar. Då blodkropparna inte leder ström orsa-
kar de resistansvariationer när de passerar kapillären.
Resistansvariationerna kan mätas och blodkropparna
således räknas. Resistansvariationen som varje respekti-
ve blodkropp orsakar är (inom vissa gränser) dessutom
proportionell mot blodkroppens volym, vilket alltså gör
det möjligt att även bestämma blodkroppens storlek.

För att bestämma hemoglobinhalten låter man
härefter vätskan passera en s k fotometerkuvett. Foto-
metern består i korta ordalag av en monokromatisk ljus-
källa (en våglängd) som belyser den genomskinliga
kuvetten. På andra sidan kuvetten mäts den ljusmängd
som kuvetten släppt igenom. Hemoglobinet som passerar
kuvetten kommer att absorbera ljus och hemoglobinhal-
ten blir således proportionell mot det absorberade ljuset.

Antalet röda och vita blodkroppar och hemoglobin-
halten skulle alltså bestämmas genom direkt mätning.
Genom omräkning, där de uppmätta talen sätts i relation
till vätskans volym, kunde sedan även medelcellvolymen
och medelcellens hemoglobinkoncentration fås.

Apparaten skulle vara mikrodatorbaserad. Data
skulle den lämna på bildskärm, printer och/eller till en
centraldator. Systemet använde digitalteknik i mycket
hög utsträckning. Systemets komponenter kontrollerades
automatiskt före varje provtagning med angivelser om
var eventuella fel fanns och instruktioner om åtgärder.
Specifikt för systemet var också att blodet skulle hante-
ras i ett slutet system för att undvika spill med smittoris-
ker som följd.
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Projektstrukturen

Utöver de förberedande stegen, som förundersökningar,
systemstudier, utvärdering av principlösningar för de
olika byggelementen och planering, bestod huvudpro-
jektet av följande steg:

1. Konstruktion och uppbyggnad av en funktionsmodell
för spädningsventilen. Prov och utvärdering.
2. Konstruktion och uppbyggnad av tre stycken prototyper.
Huvuddelen av mikrodatorprogrammet utvecklas. Prov
och utvärdering internt och externt, dock inom Sverige.
3. Modifiering av tillverkningsunderlag, tillverkning av
0-serie om 4 apparater. Detaljer till första serie beställs.
Prov och utvärdering internt och externt, även utrikes.
4. Modifiering av tillverkningsunderlag, tillverkning av
omkonstruerade detaljer och montering av en första
serie. Prov och utvärdering internt och externt utrikes.
5. Dokumentation, manualer och annan mjukvara. Bl a
skulle detta baseras på kliniska tester i Sverige, Tyskland,
Italien, Frankrike och Holland.
6.Lansering och introduktion på större medicinska mässor.

Kostnadsplan

Projektet bedömdes kosta 8,4 MSEK för produktutveck-
ling och tester, marknadsförberedelser och framtagning
och kontroll av produktionsunderlag och verktyg. 
Kostnaderna skulle fördelas över två år. Projektkostna-
derna var tänkta att fördela sig på följande kostnadsslag:
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Organisationen

Företaget bildade projektgrupper som skulle driva olika
delprojekt och samordna samarbetet som bedrevs med
olika interna och externa specialister.

I första fasen skulle en mekanist vara projektledare
och kompletteras av specialister inom elektronik och
kemi. I en senare fas skulle en biolog och specialist på
blodområdet inträda som produktchef, varefter en kom-
mersiell produktchef skulle tillsättas i slutfasen.

I den egna verkstaden skulle sedan komponenterna,
vars tillverkning med undantag av kretskorten lagts ut på
lego, sättas samman.

Marknadsföringen skulle ske dels genom egna eta-
blerade dotterbolag och dels genom distributörer och
agenter i närmare 30 länder.

utveckling (tkr)
Internt arbete 2923
Externt arbete 1207
Material 900
Övrigt 770
Tot 5 800

produktion
Lokalanpassning 400
Verktyg 600
Tot 1 000

marknadsföringssystem 
inkl produktionsspecialister
Personal 1 200
Dokumentation 400
Tot 1 600

totalt: 8 400
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industrifondens bedömning

De uppgifter jag haft tillgång till är daterade från 1980
och fram till 1984. En brist i uppgifterna är att de rimli-
gen är präglade av Industrifondens finansiella perspektiv.
Även om många av dokumenten jag kunnat studera här-
stammat från företaget har även dessa ofta författats
med Industrifondens handläggare som tilltänkt läsare.
Materialet har dock varit oerhört rikt och helhetsbilden
torde vara riktig, även om det förstås är svårt att veta om
samtliga uppgifter av intresse funnits med.

Ansökan och projektets start

Den första kontakten med Industrifonden togs i maj
1980. AB1:s instrumentdivision hade då nyligen färdig-
utvecklat ett mikrodatorstyrt räknarinstrument, R1. En
mycket drivande divisionschef hade arbetat ett par år för
att förbättra divisionens affärer, höja produktkvaliteten
och förbättra servicen. Divisionschefen och VD ville nu
satsa på ett mer avancerat instrument, R2, för att få ett
bredare och modernare produktsortiment.

Instrumentdivisionen gick, som sagt, sedan lång tid
med förlust, dels beroende på problem som man överta-
git från det uppköpta AB2 och dels på övergångsproblem
efter övertagandet. Utvecklingssatsningen var dessutom
ganska stor och det nya projektet, R2, ansågs kräva stöd
från en yttre partner för att man skulle kunna driva det i
önskad takt.

Planeringsarbetet med förundersökningar, system-
studier och utvärderingar av principlösningar för olika
byggelement inleddes vid årsskiftet 1979/80. Förhand-
lingarna kring projektets finansiering var dock avgöran-
de för om projektet skulle sättas igång i större skala eller
ej. Företaget ville konsekvent inte dra på sig några kost-
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nader för projektet innan ett avtal med Industrifonden
var klart. Det rådde skilda uppfattningar inom företagets
ledning om projektet skulle sättas igång eller ej. Den
enande kompromissen i den interna diskussionen verkar
ha varit att Industrifondens riskdelning sågs som en förut-
sättning för att projektet skulle komma igång.

Industrifondens handläggare bedömde att fondens
roll i projektet främst var riskdelande. Företaget hade
förmodligen kunnat finansiera projektet självt. Däremot
bedömdes att projektet förmodligen inte hade blivit av
eller att dess takt skulle ha varit avsevärt lägre utan fon-
dens medverkan. 

Marknad

AB1 exporterade under 70-talet omkring 70% av sin till-
verkning av partikelräknare och fotometrar. Även den
nya partikelräknaren bedömdes ha stor exportpotential.
Marknadspotentialen för partikelräknare uppskattades
till totalt 600 MSEK i världen, varav Västeuropa stod för
150 MSEK och Sverige 4 MSEK (USA var den största
enskilda marknaden). Mellan 60-70% av totalmark-
naden bedömdes avse automatiska, mikrodatorstyrda
partikelräknare. Tänkta användare av produkten var
främst laboratorier vid medelstora och större sjukhus.

Företagets mål var att med denna produkt nå en
omsättning på omkring 40 MSEK. Vid ett försäljnings-
pris på 180 000 SEK per styck motsvarade detta drygt
200 räknare per år. Den svenska försäljningen bedömdes
kunna motsvara endast omkring 5% av marknaden.

År 1979, när projektplaneringsarbete sattes igång
var lönsamheten i denna del av branschen dålig. Mark-
naden dominerades av ett konkurrerande företag, 
Coulter, som under 60-talet var först med att lansera
partikelräknare. 
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Bedömningen man gjorde var dock att produkten skulle
vara attraktiv på marknaden om projektet lyckades lösa
de tekniska problemen. Detta förstås under förutsättning
att konkurrenterna inte hann före. Den nya produktens
tekniska lösningar skulle ligga före konkurrenternas
dåvarande lösningar (fler uppmätta variabler och utökad
automatik). Marknadsrisken bedömdes således bero på
när de tekniska problemen lyckades lösas i relation till
konkurrenternas framtida produkter.

Detta var dock ett område där osäkerheten var stor,
eftersom uppgifter kring Coulters utvecklingsverksamhet
inte fanns tillgängliga. 

Risker och osäkerhet

Projektet utsattes för noggrann analys av Industrifonden
eftersom projektet bedömdes som mycket riskfyllt. Före-
tagets kantstötta rykte och instrumentdivisionens ekono-
miska problem manade till försiktighet. Farhågorna
avsåg också den tekniska kompetensen att genomföra
projektet samt förmågan att affärsmässigt kunna kon-
kurrera med den främste konkurrenten Coulter.

Denna bedömning av företagets tekniska kompetens
baserades på vad man visste att företaget åstadkommit
tidigare och på att just denna del, den tekniska kompe-
tensen, allmänt ansågs vara företagets svaghet.

En särskild sakkunnig, doktorerad i hematologi, till-
kallades för att yttra sig om den tekniska kompetensen
för projektet hos företaget. Efter att ha intervjuat 
ett antal personer på instrumentdivisionen gav han ett
utlåtande som gick ut på att AB1 förvisso besatte den
erforderliga kompetensen, men att tidsplanen var för
optimistisk, då risken för förseningar i samband med tek-
niska svårigheter var stor och att förseningar var troliga.

I diskussionerna i styrelsen resonerade man att den
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höga tekniska risknivån uppvägdes av möjligheten till
betydande marknadsframgångar och god lönsamhet.

Styrelsebehandling

I det här fallet kom såväl handläggaren som konsulten
efter sin utredning fram till att projektet borde stödjas. 
I styrelsen diskuterades projektet ingående vid tre sam-
manträden med två bordläggningar. Speciellt gällde sty-
relsens tveksamhet AB1:s kompetens att driva projektet
på en så hög teknisk nivå och farhågorna om att de inte
skulle klara att konkurrera med marknadsledaren Coul-
ter. Positivt var dock att projektet om det lyckades skul-
le höja en del av svensk industri till en internationellt
betydande teknisk nivå. Projektet bedömdes ha hög
lönsamhetspotential, eftersom marknaden bedömdes
som god under förutsättning att de tekniska svårigheter-
na löstes. Marknadskanaler och organisatoriska förut-
sättningar fanns redan etablerade. 

Avtalet med Industrifonden

Avtal tecknades slutligen i maj 1980 för ett villkorslån på
4,2 MSEK trots att risken betraktades som hög. Det åter-
stod dock att förhandla om takten i vilken lånet skulle
betalas ut. 

Vid årsskiftet 1980/81 fick utvecklingschefen som
ansvarade för projektet nya arbetsuppgifter inom AB1,
vilket bidrog till att avtalsförhandlingarna med fonden
drog ut på tiden - projektplanen är en väsentlig del av
avtalet och denna modifierades något av den tillträdande
chefen. Han ville att den föreslagna utbetalningstakten
skulle ökas med argumentet att detta skulle bidra till pro-
jektets ökade utvecklingstakt. Argumentet godtogs dock
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inte av fonden, som istället ville att utbetalningarna 
relaterades till projektets kostnader och de tekniska
framstegen. Det slutgiltiga avtalet undertecknades först i
maj 1981 och den första utbetalningen (1,5 MSEK) gjor-
des i juni, alltså drygt ett år efter att projektets planering
gjorts klar.

vad gick fel?

Krisen sommaren - hösten 1981

Till sommaren slutade instrumentdivisionens chef (som
varit en av de drivande personerna) för att istället bli VD
i ett fastighetsbolag, ägt av hans familj. Detta verkar ha
varit helt oväntat för såväl projektgruppen som för In-
dustrifonden. Strax därefter slutade en mängd nyckelper-
soner i projektet, bl a projektedaren och konstruktörer
för mekanik och elektronik. Följden blev att det under en
period på åtskilliga månader inte fanns någon som styr-
de projektet eller kunde fatta beslut. Detta fick bl a till
följd att kontrakten med de konsulter man anlitat för
programmering av mikrodatorenheten inte förnyades.

Senare under hösten tillträdde en ny divisionschef i
35-årsåldern, som tidigare arbetat som konsult hos
McKinsey. Tyvärr var det då inte längre möjligt att få 
tillbaka de programmeringskonsulter som arbetat med
projektet, vilket innebar ett hårt bakslag för projektet.

Ett nytt företag och nya konsulter anlitades och pro-
grammeringsarbetet fick så gott som börja om från början.
De tidigare planerna och den ofullbordade programmer-
ingen kunde endast utnyttjas i mycket liten utsträckning.

Under hösten anställdes en ny utvecklingschef, som
temporärt övertog arbetet som projektledare. Utmärkande
för honom är kanske främst att han enligt intervjuerna
jag genomförde bedömts som mindre kompetent av såväl
fondens handläggare som av konsulten som fonden anli-
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tade. Under hösten uppdagades dessutom olika typer av
tekniska problem (bl a med räknekammaren - bubbel-
bildning vid elektroderna och med spädaren - otillräcklig
precision). De beräknade kostnaderna för instrumentet
steg liksom uppskattningen av de sammanlagda utveck-
lingskostnaderna.

Den man som skulle sköta en del av specifikations-
arbetet och de kliniska testerna (och som ungefärligen
fyllde en produktchefs funktion) har i intervjuerna kallats
begåvad, kunnig och stridbar. Personliga konflikter inom
företaget gjorde dock att han tilldelades andra uppgifter.

Industrifonden bedömde i detta läge att den starkt
decimerade projektgruppen inte längre hade kapacitet att
driva arbetet enligt planerna och att risken att man kom
efter i den tekniska utvecklingen var stor. Uppfattningen
påverkades även av att konkurrenten, Coulter, just pre-
senterat en ny räknarvariant med bl a automatisk prov-
växlare. Detta innebar alltså att smittorisken minskats
avsevärt jämfört med tidigare modeller, även om AB1:s
tilltänkta slutna system skulle vara säkrare. Konkurrens-
fördelen fanns alltså fortfarande kvar, men var inte lika
tydlig som tidigare.

Industrifonden och företaget diskuterade redan
under denna tid flera gånger allvarligt att bryta projektet.
Efter ett antal försäkringar från företagets direktör om
nya satsningar på projektet från AB1:s sida, beslöt man
dock att inte bryta.

Återstarten vintern 1981

Efter detta gjorde man stora ansträngningar inom före-
taget; projektgruppen förstärktes väsentligt bl a med flera
konstruktörer, nya konsulter och en erfaren projektledare.
Noggranna planer utarbetades och såväl gruppens arbets-
takt som framtidstro förbättrades väsentligt.
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Marknadsintroduktion hösten 1982

I maj 1982 testades prototyp 1 framgångsrikt och nr 2
och 3 höll på att monteras. Detta var ett av delstegen
som definierats i avtalet med fonden, som ledde till att
projektet tillfördes ytterligare 1,1 MSEK. I november och
december visades instrumentet på två mässor för medi-
cinsk teknik och annonserades ut. Broschyrer trycktes
och distribuerades till potentiella kunder, men man
kunde ännu inte leverera provexemplar.

Det var vid denna tidpunkt klart att instrumentet
skulle bli dyrare att utveckla än man tidigare beräknat
och att tillverkningskostnaderna också skulle bli högre
än planerat. AB1 sökte i detta läge ytterligare medel från
Industrifonden, men fick avslag på sin ansökan.

Inom AB1 gick meningarna isär om hur långt
utvecklingen av produkten skulle drivas. Marknadsav-
delningen önskade egentligen ett mer avancerat instru-
ment, som kunde mäta ytterligare en parameter, men det
ansågs från ledningens sida slutligen bättre att prioritera
att tidigare komma ut på marknaden med en första
modell. En vidareutveckling skulle fördröja produktions-
starten åtminstone ett år och produkten hade redan för-
delar framför konkurrentmaskinerna när det gällde hygi-
en och provhantering m m.

Efter ett uppföljningssammanträde med en stor
genomgång av projektet, där projektets ledning samt
Industrifondens VD, handläggare och berörd konsult
deltog, gjorde Industrifonden nästa utbetalning på 1,1
MSEK i mars 1983 (18 månader senare än vad som
ursprungligen planerats).

Kliniskt test och förserie 1983

Under våren 1983 ställdes instrumentet ut för kliniska
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prov på Karolinska Sjukhuset, vilket gav värdefulla
impulser till förbättringar bl a av spädvätskorna. Samti-
digt gjordes modifieringar för att göra instrumentet
enklare och billigare att producera seriemässigt. Tillverk-
ningsunderlaget utarbetades och hösten 1983 beställdes
alla detaljer från underleverantörerna till den första 10-
serien. Denna serie beräknades vara färdigmonterad och
klar för leverans i april 1984.

Molnen hopas - situationen hösten 1983

Under hösten 1983 begärde och fick företaget anstånd
med den första amorteringen på Industrifondens lån,
som enligt avtalet nu skulle börja betalas tillbaka.
Anmärkningsvärt är kanske att AB1 aldrig begärde att
Industrifonden skulle betala ut den sista halva miljonen
på lånet, som de enligt avtalet hade rätt till, trots att pro-
jektkostnaderna vid denna tid totalt bör ha uppgått till
omkring 12 MSEK.

En av motiveringarna i AB1:s anståndsbegäran var
att divisionen vid denna tidpunkt gick mycket dåligt,
bland annat p g a att man tappat säljkapacitet i dotter-
bolagen inom instrumentområdet. Man var heller inte
längre lika optimistisk när det gällde antalet av den nyut-
vecklade produkten man hoppades kunna sälja. För varje
ny version av kalkylerna för instrumentet såg projektet
sämre ut. Höga overheadkostnader hos företaget och en
tungrodd, synbarligen ganska byråkratisk organisation
(främst för inköp, montering och provning) drev upp
kostnaderna. Man kunde inte heller lova underleveran-
törerna några större serier varför de inköpta specialde-
taljerna blev dyrare än ursprungligen beräknat.
Under hösten 1983 slutade chefskemisten och produkt-
chef nummer två, men de ersattes relativt omgående med
nya personer. Vid årsskiftet bytte divisionschefen arbete
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och ersattes av en ny, internt rekryterad man. Samtidigt
avgick plötsligt AB1:s VD, för att istället bli dotterbo-
lagschef i Paris. Enligt Industrifondens handläggare var
VD “en av projektets varmaste tillskyndare”.

Nedläggningsbeslutet januari 1984

I januari beslutade den nya ledningen, efter samråd med
Industrifonden, att stoppa arbetet i projektet - bortsett
från de kliniska proven, som skulle fortgå för att man
skulle försöka sälja projektet och eventuellt hela
hematologiverksamheten, som en längre tid visat stora
förluster.  Avgörande för beslutet var förseningen av pro-
jektet, den försämrade kalkylen och relativt stora åter-
stående kostnader för serieproduktionsstart och lanse-
ring. Personalen omplacerades inom företaget.

Försäljningsförsök 1984

Under våren 1984 sökte man från såväl Industrifondens
som AB1:s sida efter någon möjlig köpare av projektet.
Inte mindre än 16 tänkbara köpare kontaktades, av vilka
tre stycken visade ett allvarligt intresse. Två av dessa föll
dock bort relativt snart, medan den tredje gjorde en stor
utvärdering av projektet. Långvariga förhandlingar ledde
dock inte till något resultat.

Efter många försök konstaterades slutligen i oktober
att det inte var möjligt att hitta någon köpare. Instru-
mentdivisionen krymptes under 1984 kraftigt men fort-
satte verksamheten med de redan tidigare utvecklade
hematologiinstrumenten. Marknaden för dessa blev dock
senare huvudsakligen olika utvecklingsländer, där instru-
menten säljs med hjälp av svenska biståndspengar.
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Kort diskussion om orsakerna bakom 
misslyckandet

- Det ständiga utbytet av nyckelpersoner måste ha stört
projektet i hög grad. Företaget tappade viktig teknisk
kompetens och saknade under vissa perioder ledning för
projektet. Avbrott och förseningar uppstod och dubbel-
arbete och därmed högre kostnader blev konsekvenser av
den bristande kontinuiteten.
- Projektgenomförandet gick för långsamt, dels mot pro-
jektplanen men främst gentemot den utvecklingstakt som
företagets konkurrenter hade. Otillräckliga resurser och
under vissa perioder även otillräcklig kompetens verkar
ha legat bakom detta.
- De tekniska svårigheterna blev större än väntat och
krävde en omkonstruktion av produkten. Produkten var
förmodligen väl avancerad med hänsyn till företagets
kapacitet och samlade kompetens. Produkten tappade
mycket i innovationsvärde då konkurrenten Coulter hann
presentera ett instrument som innehöll en del av förde-
larna med AB1:s tilltänkta instrument. AB1:s instrument
erhöll därför vare sig patent- eller mönsterskydd.
- Marknaden utvecklades dels mot 8-partikelräknare 
(7 st i AB1:s räknare) och dels mot billigare och enklare
flerparametersräknare. AB1:s instrument befann sig
någonstans däremellan till ett pris som var högre än
andra mer avancerade modeller. För de försäljningsagenter
som företaget använde sig av blev produkten alltför udda
i sortimentet, med tanke på pris och funktion.
- Företagets organisation för inköp, montering och prov-
ning verkar, enligt Industrifondens handläggares bedöm-
ning, ha varit tungrodd och byråkratisk. Overheadkost-
naderna var överlag stora. Instrumentdivisionen gick
ständigt med underskott. Enligt en åsikt var den främsta
orsaken till detta bristande ledningsförmåga.
- Sammanfattningsvis kan sägas att projektet inte genom-
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fördes tillräckligt snabbt och professionellt, kanske bero-
ende på bristande management, resurser och teknisk
kompetens. Flera av problemen som uppstod var resultat
av förseningen som projektet drogs med.
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den självklara rationaliteten

Det rationella präglar, som Anthony Giddens (1986)
påpekar, vår förståelse för såväl våra egna som andras
ageranden och gör det på det mest självklara sätt:

”The rationalization of action, referring to ’intentionality as process, is,
. . . , a routine characteristic of human conduct, carried on in a taken-
for-granted-fashion.” 12

Rationaliserandet av våra egna och andras handlingar är
för oss en självklarhet. Det självklara förblindar oss,
undgår vår kritiska blick. De grundläggande antagande-
na är de svåraste att identifiera och kritisera. Det vi redan
från början känner igen oss i är särskilt svårt att karak-
terisera, varför en enkel, rättfram beskrivning av det blir
betydligt svårare än en sofistikerad version. Ludwig
Wittgensteins (1953/1992) tankar belyser poängen och
dess enorma betydelse: 

”The aspects of things that are most important for us are hidden becau-
se of their simplicity and familiarity. One is unable to notice something
because it is always before one’s eyes.”13

Susanne Langer (1967/1988) är inne på samma tema när
hon teoretiserar om tänkandet och känslorna. När hon
beskriver känslor talar hon om dem som den väv av vil-
ket det mentala livet är uppbyggt. De känslomönster vi
upplever - som den krypande oron som kommer och för-
svinner, dagdrömmandets fantasier som sammanblandas
med det realistiska tänkandet, känslan av att man
befinner sig på en viss plats eller att det är en viss tid på
dygnet, uppkomsten av ett minne – är händelser som för
de flesta passerar obemärkt och därför också är okända.
De mest direkta erfarenheterna i våra liv är, i vad som ter
sig som en paradox, de vi minst känner igen. Orsaken 
till detta är, enligt Langer, just deras ’intimitet’. Det när-
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gångna och intima ligger enligt Langer dolt för den
reflektion vi vardagligen ägnar oss åt.

Vår mänskliga förmåga att tänka rationellt, att
rationalisera vår teknokratiska värld, hör till just den
viktigaste ’intimitet’ som ständigt är inför våra ögon och
inför vilken vi sålunda lätt blir förblindade. Sven-Erik
Sjöstrand (1997) beskriver den prominenta position som
teknisk-ekonomisk rationalitet har i vårt samhälle:

”It [dvs: the techno-economic rationality, min förklaring] usually func-
tions as the guiding rule for human action, and has achieved a kind of
’taken-for-granted’ quality. It is therefore quite an undertaking - … - to
question its prominence and general applicability.”14

Jürg Habermas skrev insiktsfullt om ’kommunikativ
kompetens’ och utredde vad det är att komma överens
(’coming to an agreement’).15 Hans budskap var där bl a
att den mänskliga rationaliteten förutsätter, har inbyggt 
i sig, ett antagande om att vi då vi når samtycke gör det
på ideal väg. 

En av mina personliga huvudanledningar till att skri-
va en avhandling som behandlar bedömningar och ratio-
nalitetens särställning och egenskaper är en krypande
känsla av att reflektionen kring rationaliteten öppnar
dörrar – på samma sätt som avsaknaden av reflektion
kring rationaliteten som ’metod’ kommer att stänga dem
och redan idag i många sammanhang skapar kriser och
frustrationer. Det handlar inte om att ta ställning för eller
emot rationaliteten, vilket vore en sorts naiv romantise-
ring av vad dikotomiseringen rationell kontra icke-ratio-
nell skulle innebära. Syftet är istället att följa de spår av
reflektion kring fenomen som förnuft och rationalitet
som filosofer länge sysselsatt sig med. Att lindra vad
Wittgenstein kallar den ’mentala krampen’ i samma syfte
som en massage eller en terapi. Det filosofiska spåret
leder nämligen i t ex Kants, Wittgensteins, Goodmans
och Feyerabends tankar till den punkt där ’ormen biter
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sig i svansen’. Inom filosofin leds vi till fokalpunkten där
studiet av det rationella blir studiet av studerandet självt,
tanken om tanken, om vetandet och om vad vi gör 
och t o m drabbas av då vi skaffar oss och använder
oss av kunskap. 

Kritiska och reflekterade tänkare som Habermas,
Beiner, eller Vickers (se t ex Habermas, 1976, Beiner,
1983, eller Vickers, 1965/1983/1995) anger bl a rationa-
litetens särställning i vårt teknokratiska samhälle som en
huvudorsak till skapandet av låsningar, frustrationer och
känslan av vanmakt. Hur går detta till? Rationalitetens
präglan av samhället och dess förstärkande av vår deter-
ministiska strävan16 följer naturligt i teknologins spår i en
värld där människan ständigt omges av teknologi. Om
du i läsandets stund sitter inomhus och ser dig omkring
är du rimligen omgiven av teknologi in i minsta detalj.
Bord, stolar, glas, lampor, ledningar, pappret i boken,
kläderna på kroppen o s v är troligtvis tillverkat av
maskiner, vars funktionssätt är det binära, rationella,
teknologiska och optimerade. De antingen fungerar eller
inte - och alltid i kvantifierbara mått – och inom
väldefinierbara systemgränser. Diskursen som tänkare
likt de nyss nämnda deltar i utgår från människans situ-
ation i denna miljö där det komplicerade i de samhälleli-
ga ’systemen’ vävs samman i gigantiska, svårbegripliga
och svåröverskådliga teknologiska och ekonomiska för-
hållanden. Effekten blir, för mig och kanske för de flesta
av oss, att man lätt känner sig smått överväldigad och
inkompetent. För att fatta rationella politiska beslut
krävs kompetens och insatthet i förhållanden – expertis -
som vida överstiger den enskilde medborgarens möjlig-
heter, intresse, kunskap och kompetens. Den politiska
makten ges därför fritt svängrum så länge individens pri-
vata sfär av värderingar inte inkräktas på. Det är knap-
past förvånande att politik, för många, inte längre känns
särskilt angeläget. Habermas menar i sin bok Legitima-
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tion Crisis att den politiska debatten tömts på de resur-
ser av moralisk och politisk legitimitet som krävs för att
uppfylla de förväntningar som systemet självt skapar. 
I andra ord är hans budskap att expertstatus och krav på
rationalitet tömt politiken på moralisk förankring och
legitimitet. Den bakomliggande orsaken till de kriser som
Habermas analyserar – ideologiska, skattemässiga och
politiska – är att det politiska resonerandet utarmats på
legitimitet. De politiska resonemangen väcker inget gen-
svar och skapar inget igenkännande hos den enskilde
medborgaren, hos den icke-kompetente icke-experten.
Habermas (1976) beskriver hur medborgaren, nedslagen
av sin egen inkompetens och okunnighet, drar sig tillba-
ka till sin privata sfär av åsikter. Här växer den politiska
frustrationen, samtidigt som administrerandet av de poli-
tiska systemen lämnas över till speciella experter, vars
synpunkter och beslut klarar av kraven som det rationel-
las kanon ställer på dem. 

Enligt Beiner (1983) är det dominerande implicita
medvetandet i dagens politiska samhällen fast i en mot-
sägelse, en låsning. Låsningens grund är övertron till eller
kanske snarare feltolkningen av rationaliteten och dess
betydelse för hur vi, som människor, fäller omdömen och
gör bedömningar. Beiner finner upphovet till motsägelsen
i två fenomen. Å ena sidan är rationalitet uteslutande
identifierat med regelföljande beteende, där reglerna vi
följer kan specificeras och hållas tillgängliga för kritisk
granskning enligt den rationella metodens strikta kanon.
Å andra sidan, antar vi samtidigt att frågor som berör
etiska normer och politiska åsikter ligger bortanför ratio-
nalitetens räckvidd. Privata värderingar och preferenser
ska inte ställas under det rationellas granskande lupp,
utan tillhör vår högt prisade personliga integritet och
självklara subjektivitet. Den enskilda individens röst -
den rationella åsikten, den individuella bedömningen -
kläms mellan de kompromisslösa kraven på regelstyrd
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rationalitet och den allmänt rådande och erkända sub-
jektiviteten. Det är denna motsägelse, vilken i grunden
vilar på en övertolkning av det rationella, som är orsaken
till att den politiska verksamheten helt delegeras till den
politiska ’intelligentian’ – experter, administratörer och
politiska ’tekniker’ som samordnar administrationens
och beslutsfattandets regler i enlighet med den rådande
kanon om metoder, rationell procedur och expertis.
Enligt Beiner inkräktar teknologi och teknologiska tan-
kesätt på snart sagt varje del av det mänskliga livet,
inklusive det mest intima och privata – som kulturell
erfarenhet, religion eller sexualitet – och lämnar allt
mindre utrymme för vår mänskliga reflektiva omdömes-
förmåga. De teknologiska imperativen och de påföljande
tankesätten förändrar och återskapar vår värld till
någonting allt mindre förståeligt samtidigt som den
reflektiva bedömningens enkla övning alltmer betraktas
som förlegad. Beiner skriver: 

”There seems to be neither place nor status for the power of ordinary
human judgement, that is, for a capacity for making sense of the things
around us that is unaccountable in and cannot be submitted to the
terms of technical rationality.” 17

Polanyi (1962) motiverade skrivandet av sin bok, 25 år
innan Beiner skrev ovanstående, med syftet:

’. . . to re-equip men with the faculties which centuries of critical
thought have taught them to distrust.”18

En studie om bedömningar, som denna, handlar om just
denna förmåga – ”power of ordinary human judgement”
– som enligt Beiner inte kan redogöras för i den tekniska
rationalitetens termer och som inte heller underkastar sig
dess regler. Vår förmåga att bedöma, fälla omdömen och
handla efter vårt eget omdöme, och dess uttryck i ett
samhälle som präglas av teknokrati och krav på ratio-



120

nella redogörelser för våra handlingar och omdömen. 
Å ena sidan är våra liv fyllda av omdömen där vi navigerar
oss fram genom bedömningar i situationer där regler inte
kan leda oss vidare. Å andra sidan avkrävs och avkräver
vi rationella, regeltrogna motiveringar och resonemang
för att visa att vi i just det fallet följt ’regeln’. Ju ’seriösa-
re’ situationen är desto större är också kravet på regel-
följandet i form av rationaliserandet av våra handlingar.
I det här fallet studeras ju den mycket seriösa verksam-
het som de experter ägnar sig åt som professionellt bedö-
mer affärsprojekt – deras omdömen och dess uttryck och
hur vi kan förstå bedömandet med allt vad det kan tän-
kas innebära av rationalitet respektive icke-rationalitet.
Det handlar dock inte om någon motsättning mellan
rationalitet kontra icke-rationell! Istället handlar det om
att förstå hur en förmåga som inte är regelstyrd passar in
i det rationella resonerandet och tvärtom. Karl Wassgren,
partner och projektbedömare på riskkapitalbolaget
H&B Capital, funderar t ex på bedömandet på detta sätt:

”Vi kan kalkylera hur mycket vi vill, men det svåra är ändå alltid
bedömningen. Jag försöker alltid reducera ned problemet till frågan:
Vad är det jag egentligen bedömer? Vad är det jag ’bettar’ på? Man kan
sitta och dividera i åratal utan att nå en övertygelse.”

Wassgrens beskrivning ger en klar fingervisning om att
någonting utanför det rationella resonerandet krävs för
att kunna fatta ett beslut. För att undvika att kasta ut
barnet med badvattnet bör vi dock först bekanta oss
noga med rationalitetens väsen och former.
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strömningar om rationalitet

Tvång och benägenhet

Om vi ser till den klassiska litteraturen kring beslut och
bedömningar, såväl den vetenskapliga som konsulthand-
böckerna på området, utgår de från idén att bedömning-
en kommer från en bedömare som kommit fram till
bedömningen genom att kalkylera och resonera logiskt.
Bedömaren är dessutom begåvad med en universellt gil-
tig metod för hur rationella och logiska kalkyler ska
genomföras. Att då ställa frågan om hur bedömningar
går till är att be någon rekonstruera denna mycket ratio-
nella process. I en sådan värld, där såväl metod som
logik är universell gäller att såväl bedömningen som
beslutet som följer på bedömningen är en logisk konse-
kvens av förutsättningarna. Bedömningen följer med
nödvändighet av de premisser och fakta som stått till
buds, så länge som kalkylerandet genomförts korrekt.
Bedömningsarbetet kan här liknas vid att skaffa rätt
input varvid bedömningen kommer till bedömaren ur 
en valautomat som chokladkakan ur godisautomaten.

De projektbedömare som jag träffat är, de klassiska
beskrivningarna till trots, rörande överens om att bedöm-
ningen, oavsett hur väl formulerad och sammanhängan-
de analysen är och hur rationellt följdriktig rekommen-
dationen är, inte går till på detta vackra analytiska sätt.

Just när fältet för studien är bedömningsarbetet
kring ytterst rationellt motiverade bedömningar, är det
särskilt angeläget för den fria tanken att inte ikläda sig
den rationella och ’universellt giltiga’ nödvändighetens
tvångströja från början. 

Popper (1990/1995) bistår dock med en intressant
öppning av det tvingande i kausaliteten. Istället för att
beskriva världen i termer av kausala samband talar han
om ’en värld av benägenheter’. Slutsatserna vi drar i en
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viss situation skulle i Poppers vokabulär hänga samman
med premisserna vi ’besitter’ i just den situationen. 
Premisserna utgör på så sätt en beredvillighet att under
vissa omständigheter agera eller resonera på ett visst sätt.
Popper betonar att ’benägenheterna’ inte ska ses som en
del av ett objekt, d v s inte en egenskap hos en enskild
bedömare eller bedömningsgrupp, utan en del av ett
objekt i en viss situation.

Inspirerat av Popper skulle man därför, om vi låter
beskrivningen luta framåt i tiden, mycket grovt kunna
säga att vi tillsammans med omgivningen vi agerar i är
ett ’fält av benägenheter’. Om vi istället blickar bakåt
och ser till det som varit, utgör vi på motsvarande sätt de
inträffade benägenheter som övergått från benägenhet
till faktisk händelse och som är grunden till de benägen-
heter vi besitter i situationen, d v s grunden till det knip-
pe av benägenheter som situationen som helhet utgör.
Popper diskuterar ’sannolikhet’ som bristande informa-
tion och överför detta till fysikaliska egenskaper hos ett
objekt och sedan vidare till hela situationens ’fysikaliska
egenskaper’, som han resonerar om som ett mönster av
benägenheter. Han tog falskspelarens triggade tärningar
som exempel, d v s en tärning med en liten extra tyngd
på t ex motstående sidan till sidan med valören 6. 
En benägenhet är i Poppersk mening en möjlighet ’med
’tyngd’, d v s aningen mer än en vanlig statistisk möjlig-
het. Benägenheterna, eller snarare fältet av benägenheter
som en specifik situation besitter spelar en mycket speci-
ell roll i Poppers värld. Det är nämligen än idag fortfa-
rande, våra kloka fysiker, matematiker och filosofer till
trots, något av ett mysterium att världen uppvisar s k sta-
tistisk stabilitet. Att ett kast med en normal tärning
endast har sex möjliga utfall inses lätt. Lika lätt inses att
sannolikheten för att få en 6:a följaktligen är en sjättedel.
Att det dock statistiskt blir så, när kastandet upprepas
många gånger, att en sjättedel av kasten blir en 6:a, är
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dock ingen logisk följd av detta. Därav att tendensen som
vår värld uppvisar att låta statistiska medelvärden stabi-
liseras förefaller vara ett mysterium. Enligt Popper för-
klaras detta fenomen endast av teorin om benägenheter,
d v s av teorin att det finns ’viktade möjligheter’, möjlig-
heter med benägenheten, tendensen att bli verklighet.
Benägenheterna är för Popper en del av vår fysiska verk-
lighet. De fungerar som krafter i ett kraftfält. Omvänt
fungerar även krafter som benägenheter att accelerera.
Kraftfält är således fält av benägenheter. På samma sätt
som ett fält av krafter kommer att resultera i en viss
rörelse för det föremål som utsätts för kraftfältet kom-
mer benägenhetsfältet att resultera i en viss händelse. 
Vi skulle analogt, som bedömare, kunna ha den logiska
möjligheten att bedöma på ett flertal olika sätt, samtidigt
som vi skulle kunna vara ’benägna’ att i just detta fall ge
en viss rekommendation.

Enligt neurofysiologen Edelman (1989) sammanbin-
der vårt medvetande - i ett hav av kaos – de få ljuspunk-
ter vi ser. Resten – det suddiga och obegripliga däremel-
lan – ser vi inte. Kanske ungefär som stjärnhimlen – vi
kan inte annat än se stjärnbilden, när vi väl sett den en
gång. Vi känner igen mönstret och har heller inget val att
inte göra det och se det som finns mellan punkterna som
utgör mönstret. Intellektet binder ihop de lösa punkterna
till en helhet. Detta ständiga igenkännande av mönster vi
tidigare sett förklaras hjärnfysiologiskt med att de kon-
taktpunkter som en gång bundits samman i hjärnan, mel-
lan vilka signaler en gång gått fram, senare kommer att
ha benägenheten att fortsätta skicka signaler mellan sig.
Har vi alltså en gång fått en indikation att tro att världen
ser ut på ett visst sätt så blir det därefter lättare och lät-
tare att förstärka den tron. När vår inre tärning kastas, 
d v s när vi agerar eller resonerar i en viss situation, är
utfallet alltså triggat. Vi blir ’visare’ av våra erfarenheter
och vår tolkning av våra senare erfarenheter kommer att
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tendera att bekräfta vår visdom. Detta är inte avsett att
betyda att vi faktiskt blir visare enligt någon objektiv för-
nufts- eller visdomsskala, men att vi åtminstone själva
kommer att tendera att uppfatta oss som visare. Våra
möjligheter omvandlas i takt med att vi blir ’visare’ till de
popperska benägenheterna.

Logik och ’öppenhet’

En ytterligare risk till den förgrumlade tanken ligger i det
populära missförståndet att det till varje grammatiskt
meningsfull fråga som vi kan ställa måste finnas ett
grammatiskt meningsfullt och sant svar. Guillet de Mon-
thoux (1983/1991) talar om den ”galne logikern” som
tror att det för varje fråga ’varför?’ som vi kan tänkas
vilja ställa måste finnas ett logiskt tvingande ’därför’.
Trots det måhända raljerande i att prata om galenskap
bakom denna tro på logik är detta synsätt alltför utbrett
för att kunna avfärdas utan vidare. Tanken på en strikt
beslutslogik har fascinerat och förfört många stora tän-
kare ända in i våra dagar. Russells ’Principia Matemati-
ca’ och Wittgensteins ’Tractatus Logico Philosophicus’ är
kanske de två mest uppmärksammade exemplen. I denna
anda har somliga strävat efter att förändra människan,
våra sätt att arbeta och resonera, till att passa denna
tänkta strikta beslutslogik - det rationella tänkandet och
agerandets totempåle. Andra, som t ex Russel och Witt-
genstein själva, insåg senare den logiska omöjligheten
med en strikt universellt giltig beslutslogik och dessutom
det auktoritära och kanske t o m totalitära tendenser
som följer i sökandet efter en sådan.

vWright (1968) gjorde dock processen kort med
beslutslogiken på grammatisk väg, genom att visa att
grammatiken på vilken beslutsfattandets logik vilar – om
någon sådan kan anses existera – kräver att svaren till
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frågorna om beslutsprocessen uttrycks med vår egen 
person som subjekt. Jag agerar på basis av mina premis-
ser och mina tolkningar, vilket får till följd att jag gör
något för att uppnå mina projekt. Poängen är att det
grammatiskt endast är subjektet självt som kan finna
något nödvändigt och logiskt tvingande ’därför’ som
svar på ett ’varför’ . . . 

Ovan nämnde jag von Wright och Wittgenstein som
exempel på tänkare som inte leder in våra tankar i det
rationella och linjära. De tog sin utgångspunkt i språkets
väsen och begreppens användning. Även Derrida hör till
denna grupp av kreativa och ibland aningen oroande
tänkare, vars insats ofta bidrar till skapandet av intres-
santa frågor, istället för svar. Som Glendinning (1998)
kallar det ’öppnar’ de filosofin, istället för att låta det
tautologiska tänkandet leda den filosofiska frågeställ-
ningen i mål i meningen att  ’avsluta’ tanken med ett
entydigt svar.19

Engagemang

Andra strömningar inom det västerländska tänkandet
som inte passat in i de rationella förklaringarna av beslut
är t ex de anarkistiska och existentiella tänkarna, som
förvisso inte tagit sin utgångspunkt i beslutslogik, utan i
människans existentiella villkor. Även om ingen av dessa
strömningar kan sägas ha haft någon större direkt inver-
kan på dagens företagsekonomiska forskning så har de
en gemensam nämnare som är av stort intresse för den
här avhandlingen och resonemang om bedömningar,
nämligen fokuset på betydelsen av det mänskliga enga-
gemanget. Engagemanget, är nämligen även enligt
dagens tänkare inom den s k kognitiva filosofin centralt
för hur vi förstår vår värld. Engagemangets betydelse 
för bedömningar diskuteras ur detta perspektiv senare i
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avhandlingen (se t ex kapitel 13).
Enligt Guillet de Monthoux (1978/1991) är det

mänskliga engagemanget, för t ex såväl anarkister som
existentialister, själva ursprunget till projekt och organi-
sationers tillblivelse. Engagemanget är enligt dem vad
som gör projekt möjliga och ligger till sin natur bortom
de logiska rationella resonemangen. Engagemanget låter
sig nämligen inte förklaras genom att vi ställer frågan:
”Men, vad orsakar då engagemang?”. En sådan fråga
förutsätter nämligen att vi på något sätt kan välja mellan
en existens med och en utan engagemang och förutsätter
alltså att vi står inför en rationell beslutssituation. Att
söka engagemangets väsen denna väg är med andra ord
att återigen fångas av det rationella logiska förklarandet.
Enligt existentialisterna förutsätter existensen i sig en
eller annan form av engagemang. Icke-engagemang
betraktas  bara som en annan form av engagemang på
samma sätt som icke-intervention på den politiska are-
nan är en annan form av intervention. Existentialisterna
gav också en ingång till kopplingen mellan det rationella
och det seriösa. Simon de Beauvoir (1972/1992) beskrev
bl a med en djuplodande analys de många sätt på vilka
människan flyr från engagemanget. En av dessa flyende
karaktärer – den mest utpräglat rationelle - tar sin
tillflykt i just ’det seriösa’. Så snart osäkerheten knackar
på, vilket enligt de Beauvoirs beskrivning ofta händer
’den seriöse’, tar denne sin tillflykt i de många oerhört
seriösa orsaker till varför det ena eller andra projektet
inte bör genomföras. Det ’seriösa’ bottnar i tron på det
objektiva – den absoluta, objektiva, faktiska världen, dit
människans förvanskande fingrar inte når – som tjänar
till att förneka det personliga engagemanget. Stödd av
den objektivt logiska metoden enligt vilken den faktiska
världen kan rationaliseras sitter ’den seriöse’ äntligen
trygg högst upp i sitt ensamma glastorn. Den ’seriöse’ får
dock snart problem – krisartade sådana - så snart han
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står inför en bedömningssituation. En bedömning (av ett
projekt) förutsätter, till skillnad från den analytiska slut-
satsen, enligt de Beauvoir nämligen alltid ett personligt
engagemang, eftersom övertygelsen som krävs för hand-
ling inte kan skapas av yttre fakta utan det personliga
engagemanget. Enligt Kierkegaard (1844/1984) har varje
del av den mänskliga kunskapen en kreativ aspekt, som
förvisso gör den byggd på insikt men också subjektiv.
Individens skapande av kunskap och i förlängningen ska-
pandet av en övertygelse är även del av skapandet av
individen själv. Engagemanget var dock ett hett tema
även för de anarkistiska tänkarna och spelade en stor roll
i deras motstånd mot det logiskt tvingande. T ex var tys-
ken Kaspar Schmidt, känd under författarpseudonymen
Max Stirner, även kallad ’den individuella anarkismens
fader’, en ständig motståndare till just antropologiska
förklaringar som han menade alltid innebar ett impera-
tiv, eftersom de beskrev vissa ideal som människan 
därefter skulle anpassa sig efter. Hans modell för män-
niskan var att hon bestod av ’öppna möjligheter’.20 Med
detta som utgångspunkt blir inte svaret på ’varför’ ett
logiskt nödvändigt ’därför’, utan . . . tja - något annat.

Anarkisterna betonade ofta betydelsen av engage-
manget och spontaniteten, som källa till insikt och för-
ändring, dock utan att förneka vikten av kunskap. Anar-
kismen har snarare kritiserats för att under långa perio-
der ha karakteriserats av en övertro på kunskapen och
dess skapande - vetenskapen. Bland annat har Feyera-
bend (1975/1993), själv ofta kallad vetenskapsanarkist,
påpekat att anarkisterna, trots att de motsatt sig så gott
som varje form av inskränkning på människans frihet,
samtidigt godtagit de striktaste normer och regler för hur
vetenskap ska gå till. Detta kan man dock inte säga om
Feyerabend själv, som med avstampet någonstans mellan
dadaismen och anarkismen tar ställning mot tvånget att
tvinga forskare att arbeta efter den vetenskapliga meto-



128

den. Han menar att den individ som har en ny idé, oav-
sett om det gäller en förklaring av kvantmekanik eller
försäljning av Internettjänster, står inför att vara tvungen
att kämpa för den idén mot tyngden av det etablerade.
Feyerabend visar, med Galileos vetenskapliga ansträng-
ningar som exempel, hur kampen för det nya innebär att
fakta kommer att beblandas med propaganda, ensidiga
resonemang och ren kraft. I kampen för ny kunskap som
vetenskapsmannen står inför krävs, enligt Feyerabend,
en extern standard för kritik. De antaganden vi gör
måste vara andra än de vår redan etablerade världsupp-
fattning bygger på. Dessa antaganden måste, eftersom de
kommer att vara generella, t o m att baseras på en annan
världsuppfattning: 

”… we need a dream world in order to discover the features of the real
world we think we inhabit . . .”.21

Det nya konceptuella systemet måste krocka med det
gamla, gå emot de mest noggranna observationer och
introducera iakttagelser som inte kan vara en del av den
dittills iakttagna världen. Detta är vad Feyerabend kallar
kontra-induktion - den metodiska revolten mot den eta-
blerade metodiken. Är det kanske detta den nytänkande
entreprenören står inför? Är det kanske detta tänkande
en bedömare av nydanande teknikutvecklingsprojekt står
i färd att bedöma?

Den franske filosofen Henry Bergson studerade livet
som en process av ständig förändring på ett i mitt tycke
ovanligt ångestbefriat sätt. Idén om ständig förändring
torde – i takt med att dess förståelse får till konsekvens att
idén om rationaliteten och dess regler destabiliseras –
kasta in de Beauvoirs  ’seriöse’ man i en existentiell kris av
fruktansvärda dimensioner. Bergson såg dock tvärtom mot
’den seriöse’ den flytande världen som en källa till lugn.
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”Människor behöver hållpunkter, vid vilka de kunna förtöja sin tanke
och tillvaro. De känna ingen maning att lyssna till det eviga bruset, det
ändlösa dånet av livet i djupet, där nuflödet rinner fram . . . De anse att
om allt glider, då finns det ingenting, att om verkligheten är i rörelse
finns den redan ej i det ögonblick man tänker på, för tanken flyr den
undan. Men de kunna vara lugna! För om de besluta sig för att betrak-
ta förändringen direkt, utan mellanliggande slöja, kommer den att te
sig för dem som det mest substantiella och mest varaktiga som finns i
världen.”

22

Spontaniteten var central även för Bergson som ett av de
sätt på vilket förändring sker och han skrev även om hur
spontanitet i sociala sammanhang t ex kan dyka upp som
kritik i formen av ett skratt. Ett problem med spontani-
tet som källa till kunskap är dock att den till sin natur
går emot det teoretiska angreppssättet. Eller . . . så är det
snarare teoretiserandets problem att varje teoretiserande
ansträngning förnekar den spontana kreativa insikt som
den bygger på. Teorin måste kanske implicit – och gör
det ibland även explicit – förneka sitt existentiella
ursprung. Kanske är det ett av problemen vi möter då vi,
som jag i denna avhandling, frågar hur bedömningen av
ett projekt går till?
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12 giddens, a. (1986) The Constitution of Society, Elements of the
Theory of Structuration, sid. 4
13 wittgenstein (1953/1992), Filosofiska undersökningar, Bokförla-
get Thales, Stockholm, § 241
14 sjöstrand, s-e, (1997), The Two Faces of Management: The
Janus Factor, International Thomson Business Press, sid 37.
15 För en relevant sammanfattning av Habermas tankar om detta, se
McCarthy, T., (1976) A theory of communicative competence, ur Con-
nerton, P. (ed) Critical Sociology, Penguin, Harmondsworth
16 Uttrycket ‘människans deterministiska strävan’ är lånat av Popper
(1990/1995)
17 beiner, r. (1983), Political Judgement, sid 15
18 polanyi, m., (1958), Personal Knowledge, Routledge & Kegan
paul, London
19 Detta utreds vidare i stycket om ’Wittgenstein och språnget - den
öppna bedömningen’, i kapitel 10.
20 stirner, m. (1910/1972), Den ende och hans egendom
21 Feyerabend, Mot Metodtvånget, sid 32
22 Citatet är hämtat ur Guillet de Monthoux (1978/1991), som i sin
tur hämtat citatet från Ruhe, A, (1914) Henry Bergson, Tänkesättet
Bergson i dess grunddrag, Stockholm, sid 35.
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rationalitet och omdömen i novell 
och verklighet

Varför – egentligen - baserar jag min avhandling på hur
beslut går till i ”verkligheten” istället för att hämta detta
ur en novell? Det kommer att visa sig att det är ungefär
lika rättvisande att hämta detta ur en novell som ur en
verklighetsbeskrivning. Inte för att de som beskriver
verkligheten skulle ljuga eller för att novellen skulle vara
sann utan för att distinktionen mellan vad som är en
novell och vad som är en beskrivning av hur ett beslut
gått till i verkligheten inte är så skarp som man gärna
skulle tro. Berättelser har också fått ett starkare fotfäste
och en mer central roll inom organisationsteori på senare
tid. Enligt Czarniawska/Sköldberg (1998) tar berättelsen
plats i organisationsforskningen genom att denna ofta
beskrivs som sagoliknande berättelser (”tales from the
field”, Van Maanen (1988)). Czarniawska/Sköldberg
kopplar också den berättande skönlitteraturen till före-
ställningsförmågan, som senare i den föreliggande studien
kommer att kopplas samman till omdömet. Enligt dem
spelar skönlitterära berättelser …

” … en viktig roll för utvecklingen av föreställningsförmågan och där-
med för handling.”23

Walter Fisher (1989) talar i sin beskrivning av den berät-
tande människan, Homo Narrans eller ’storytelling man’,
om hur vi genom berättelser skapar kunskap och våra
identiteter. Ur detta perspektiv handlar t ex förnuft om
kommunikation om dramatiserade berättelser. Enligt Czar-
niawska-Joerges (1995) är det organisatoriska livet uti-
från ett organisationsperspektiv ett långt berättelsema-
kande och dess teori berättelsetolkande ansatser. Waldo
(1968) ansåg tidigt att ny kunskap om management
kunde komma ur den noggranna läsningen av noveller.
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Hertzberg (1994) och Guillet de Monthoux (1983/1991)
använder sig båda av noveller för att, förvisso ur olika
perspektiv, beskriva problem som berör den här studien,
nämligen vår intuitiva förståelse av rationalitet i projekt,
omdömen och visshet. Med ett stycke ur Robert Musils
bok ’Three Women’ om hur en man våndas över miss-
tanken att hans käresta varit honom otrogen, exempli-
fierar Hertzberg hur svårt det är för oss att utifrån våra
observationer kunna tolka vad som försegår inom en
annan människa. Mannen befinner sig i våndan att inte
längre kunna känna om han litar på sin fru eller inte och
kastas mellan att tolka hennes obesvärade naturlighet
som tecken på oskuld till att tolka det hela som kall
beräknelighet. Guillet de Monthoux använder sig av en
novell om Andrées ballongfärder för att exemplifiera och
problematisera rationaliteten i projektledning. I bägge
fallen används situationer ur noveller istället för verklig-
heten för att diskutera olika delar av hur vi når tillräck-
lig övertygelse för att bestämma oss om något och hur
denna övertygelse hänger samman med uppfattningen
om rationalitet. Några år senare (1994) argumenterar
Guillet de Monthoux tillsammans med Czarniawska-
Joerges för att koncentrerad läsning av romaner sedda
utifrån ett organisationsperspektiv medför att utrymmet
för delad mening utökas och att de narrativa och veten-
skapliga sätten att utvinna kunskap härigenom ska
kunna mötas. Istället för att samla ’data’ samlar forska-
ren redogörelser, berättelser. 

En forskare som i sin studie förvisso inte jämför med
en novell, men som dock betonar berättandets vikt i
bedömningar – hur berättelser om verkligheten formar
vår värld och våra omdömen – är Per Forsberg (2001).
Forsbergs studie, som inspirerat många av tankarna i
detta kapitel, beskriver närgånget hur redarna på Donsö
utanför Göteborg bedömer vad som är ett lämpligt far-
tyg att köpa. Han visar hur starkt förankrade omdöme-



137

na är i den berättarkultur som finns på ön, d v s hur audi-
toriet bestämmer vad som är en ’god berättelse’ och där-
med även vad som är ett gott omdöme. Han betonar
också vikten för redarna på Donsö av andra faktorer än
de rent ekonomiska – hur stolta de är över sina fartyg
och hur meningsfullt de är för dem att vara ’miljömed-
vetna kvalitetsrederier’ och hur denna medvetenhet för-
valtas i de berättelser som florerar om äldre fartyg och
tidigare erfarenheter. Någon månad efter att jag läst Per
Forsbergs avhandling såg jag TV-serieversionen av Gre-
ven av Montecristo, som min mor spelat in på video och
ihärdigt rekommenderat mig att se. Ett brottstycke av
handlingen påminde mig om Forsbergs avhandling.
Gerard Depardieu spelar den hämndlystne greven, som 
i en alldeles speciell scen är utklädd till bankir. Med sin
enorma förmögenhet har han köpt den bank som äger
skuldebreven till det familjeägda rederi som för länge
sedan hjälpte hans far, Morrells Rederier, och som Gre-
ven i sin tur nu anonymt vill hjälpa. Firman befinner sig
i kris, eftersom löptiden på lånen löpt ut och de just fått
reda på att firmans stoltaste skepp, Pharaon, förlist och
att handelsvarorna från Indien och fjärran östern som
skulle rädda firman numera sjunkit till havets botten.
Den stolte och olycklige redarsonen är förbittrad och
ovetandes om att den till synes kalle bankmannen i själ-
va verket kommer att hjälpa dem. Följande dialog utspe-
lar sig i filmen och hade kanske kunnat vara en del av 
Per Forsbergs avhandling:

Bankmannen:
”Jag beklagar förlusten av Pharaon.”

Sonen, ilsket:
”Vad är ett fartyg för er bankirer? Sifferkolumner? Vär-
det av en last? Pharaon var vårt vackraste fartyg och det
äldsta i staden. Och när Pharaon nu ligger på havets bot-
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ten följer huset Morrell efter. Vad gör Ni med Era peng-
ar i Era banker? Vi använder dem till fartyg till resor, till
fria män. Vi gör curry av dem, vanilj, siden, indigo! Vi
skapar drömmar! Hos oss är pengarna inte inlåsta, utan
far med vinden ute på haven!”

Den romantiska tonen visar tydligt vilket engagemang
sonen känner, inte bara inför konkurshotet, men också
över det verk som rederiet så länge har utfört. Precis som
för Forsbergs redare är den egna stoltheten viktig. När
Forsberg frågar redarna varför de bygger båtar med hög
kvalitet svarar de: ”Vi är från Donsö!” …

Greppet att jämföra de filosofiska resonemangen
med ’empiri’ hämtad från en novell, istället för från
’verkligheten’ är intressant i sig, t o m oavsett författar-
nas övriga poänger. Studien av beslutet i novellen ger
nämligen förhoppningsvis lite respit från den mentala
krampen som vi blir påtvingade av det rationella och
intelligenta tänkandet med vilket man vanligen funderar
över beslut och bedömningar. Novellen känns särskilt
angelägen att ha i minnet när vi beträder den värld av
rationalistiska resonemang som det ekonomiska mark-
nadsstyrda tänkandet utgör och inom vilken riskkapita-
listen, såsom bedömaren av industriella utvecklings-
projekt på Industrifonden, befinner sig. Det är nämligen
särskilt lätt att fängslas och förföras av det rationella och
orsakslogiska, av en sorts historisk oundviklighet, när vi
diskuterar t ex ekonomi och affärer eller andra områden
som vi ju på förhand vet är seriösa. Det seriösa hanteras
nämligen bäst rationellt, åtminstone om vi ska tro på de
modeller som våra högskolor och universitet lär ut 
och som ofta hänvisas till i näringslivets officiella diskurs. 

Eftersom bedömandet är objektet för denna ’strikt
analytiska’ studie är det kanske inte riktigt hederligt att
från början utgå från att det är ’seriöst’ i meningen ratio-
nellt, analytiskt och logiskt. Så om vi ska hålla tänkandet
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öppet ett tag till bör vi förvisso kunna se bedömandet
och beslutsfattandet som ’seriöst’ i meningen rationellt
och analytiskt. Men vi bör även kunna se på bedöm-
ningsarbetet och beslutets framväxt som något rörigt,
osäkert, ofullständigt, i viss mån godtyckligt och nyck-
fyllt, existentiellt, intuitivt och sammanhängande med
den sociala omgivningen, det individuella engagemanget
och bedömarens spontanitet. Att se på en bedömning
som en berättelse gör det förhoppningsvis lättare för oss
att se de känslomässiga, ’icke-seriösa’ sidorna av den.
Berättandet av berättelser är ju ofta fragmenterat, kanske
avbrutet, förkortat, lustigt eller retfullt och ofta(st) upp-
fattat som någonting icke-seriöst, eller t o m anti-seriöst.

Samtidigt som narrativisering tycks vara en väsentlig
del av aktiviteters organisering (Sköldberg, 1991, Björ-
kegren, 1992) verkar det finnas vissa risker med att se
bedömningar som berättelser. Mattingly (1998) påpekar
riskerna med att via berättelser hamna i att världen som
beskrivs blir alltför individualistisk – där enskilda aktö-
rer genom berättandet kan skapa och kontrollera sitt
eget öde – instrumentell -  där berättandet förvandlas till
sofism och endast är ett medel att nå ett mål – överdrivet
sammanhängande – där vi alla genom val i berättandet
kan leva ut en enda, enhetlig berättelse – eller, slutligen,
överdrivet självmedveten – där vi skulle agera endast
genom medvetna beslut. Poängen med berättelse är 
ju, i enlighet med det som beskrivits ovan, just att ge
utrymme för synen att vi inte nödvändigtvis är medvetna 
om våra motiv, inte nödvändigtvis lever och agerar 
koherent, och att vi inte lever utanför en social kontext.

bedömningar och berättelser

Kenneth Burke (1945/1969) redogjorde utförligt för hur
en fungerande beskrivning av en händelse, en situation
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byggs upp av element ur en oföränderlig pentad, nämli-
gen ”act, scene, agent, agency, purpose”. Jag återkom-
mer till denna i kapitel 9. Pentaden är grunden i den dra-
matiserade syllogismen. Berättandet formas av syllogis-
men och denna förstås genom att premisserna leder fram
till deras konsekvens. För att förstå berättelsen måste vi
förstå premisserna och deras samband med slutsatsen
och det gör vi om vi förstår det bakgrundsbrus av outta-
lade självklara syllogismer som döljer sig bakom varje
uttalad syllogism. (Gustafsson, 1994) Premisserna låter
sig helt enkelt inte ordnas och tas fram i ljuset. Bruner
(1990) jämför de generella premisser som finns implicit i
varje normativ utsaga med begreppet kanon. Varje nar-
ration består enligt Bruner av en kanon, en bakgrund av
självklarhet som antas men inte behöver förklaras och av
avvikelser från denna självklarhet, vilka blir poängen
med narrationen.

Från ett narrativt perspektiv handlar det sociala livet
inte främst om att följa kulturella regler eller att handla
p g a vana, utan kännetecknas av att det är en pågående
process där något blir till. Mattingly tar sats ända från
Heidegger (1962) i påståendet att människans funda-
mentala belägenhet inte handlar om att vara, utan om 
att bli. MacIntyre (1981/1984) skriver i liknande ordalag
om sin ”central thesis” som han kallar det, bl a att:

‘. . . man is . . . essentially a story-telling animal. He is not essentially,
but becomes through his history, a teller of stories that aspire to truth.”24

MacIntyre beskriver hur människan kommer in i ett sam-
hälle i vilket hon genom berättelserna om samhället - om
stygga styvmödrar, korrupta kungar, barnaätande vargar,
vackra prinsessor – lär sig hur världen fungerar och där-
igenom också sin egen roll i det pågående drama som
hon fötts in i. Att betrakta livet på ett narrativt sätt är,
enligt filosofen Bernard Williams (1981), att ta hänsyn
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till hur olika aktörer formar och försöker genomföra
olika åtaganden i sina liv. Han menar att vår känsla av
identitet är djupt rotad i våra åtaganden att genomföra
vissa projekt i våra liv, ’ground projects’, som är djupt
rotade och narrativt organiserade projekt. Snarare än att
handla om att spela en viss roll eller att passa in i ett visst
sammanhang handlar det även här om att bli något
annat än det vi just nu uppfattar att vi är. Ochs (1997)
betonar Ricoeurs (1984, 1985, 1987) slutsats om att
handling drivs av sökandet efter det narrativa. Huruvida
detta kan anses gälla generellt kan i detta sammanhang
tillåtas vara osagt. Det är dock tydligt för mig från tiden
på Industrifonden att berättandet - om t ex de olika
pågående projekten som investerats i eller vilka man 
för närvarande bedömde - ofta fyllde en menings- och
identitetsskapande funktion och var en stor del av var-
dagen som inte sällan även upplevdes med dramatik.

En intressant etnografisk studie av Orr (1996)
beskriver hur servicetekniker genom sina berättelser
’diagnostiserar’ problem med icke fungerande kopie-
ringsmaskinermaskiner, då de i ett triangulärt förhållan-
de mellan tekniker, maskin och kund skapar berättelser
om vad som kan ha orsakat det aktuella felet. Berättel-
serna är det primära i diagnosticerandet och uppbyggna-
den av praxis när osammanhängande information
genom berättandet blir till en diagnos. Orrs poäng är att
berättelserna fungerar som verktyg när teknikerna ska
skaffa sig en enhetlig bild av hur maskinen fungerar och
vad som kan ligga bakom olika fel. Berättelserna är det
främsta medlet för teknikerna att lära sig och skapa
kompetens beträffande kopieringsmaskinernas funktion.
Berättandet om de olika typer av fel man skaffat sig erfa-
renhet utav och hur de hänger samman blir i nästa steg
även viktigt för hur teknikerna skapar sin identitet.
Enligt Orr ger berättelserna teknikern möjlighet att visa
upp delar av vilka de är, t ex vilka hjälteroller de eventu-
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ellt spelat eller vilka sammanhang de hör hemma i. Detta
kan även kännas igen i föreliggande studie. På Industri-
fonden betonades genom berättelser ofta indirekt olika
egenskaper hos bedömaren eller de situationer vilka var
typiska för hans eller hennes vardag. Ibland verkade
utredaren t ex i det närmaste vara en bedömningens
James Bond med, om inte direkt hemliga, så åtminstone
oväntade informationskanaler. T ex berättade IT-ansva-
rige, under bedömningen av ett programutvecklings-
företag, om de kontakter med ett litet företag i USA som
haft i det närmaste samma affärsidé ett par år tidigare
och som han visste hade mött stora och oväntade svårig-
heter. I bedömningen av Elekta spelade Wahrens läsning
av Newsweek på ett flyg till Paris en förmodligen inte
avgörande, men ändock oväntad och betydelsefull roll. 
I andra fall kunde småpratet på fikarasterna ge intrycket
av bedömaren som inflytelserik och viktig p g a de stora
namn vilka på ett eller annat sätt involverats i en pågå-
ende bedömning, eller så kopplades bedömaren ihop
med en speciell livsstil som projekten i fråga på ett eller
annat vagt sätt kunde tänkas representera. Projekten var
’personliga’ i meningen att de ’tillhörde’ bedömaren i
fråga på olika sätt och de kunde därför smitta av sig på
bedömarens person. Det mest tydliga är kanske förknip-
pandet av projektets eventuella framgång eller misslyck-
ande med bedömaren; att Wahren, trots att Elekta enligt
rådande policy som investeringsobjekt betraktat var för
litet för Industrifonden, ändå tog upp det till styrelsebe-
handling motiverade han med att han under en längre
period ’haft framgångsrika projekt’ och därför kunde
våga riskera att få ett avslag på sin positiva rekommen-
dation. De projektegenskaper som på något sätt beteck-
nade typen av projekt som den enskilde bedömaren arbe-
tade med – de karakteristika som inte nödvändigtvis låter
sig kvantifieras och som framförallt inte behöver vara
direkt kopplade till huruvida projektet är ’bra’ eller
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’dåligt’ - fick utrymme, om än inte i kalkylerna så åtmins-
tone i berättelserna. Det kunde förvisso gälla projektets
storlek och potentiella lönsamhet, som ju är uppenbart
kvantifierade egenskaper, men också huruvida projektet 
t ex var tekniskt avancerat, djärvt, nytänkande, trendigt,
förankrat hos makteliten, internationellt, forskningsnära
eller traditionellt.

Mattingly (1998) undersöker, utifrån ett antropolo-
giskt perspektiv, bland annat hur högt upp uppsatta tjän-
stemän i Världsbanken arbetar. Bland annat beskriver
hon hur man gör för att följa upp projekt som banken
investerat i. Hon visar hur berättelserna kring de upp-
följda projekten, d v s redogörelserna för resultatet av de
olika uppföljningarna, har betydligt mer långtgående
funktioner än att vara rena återgivningar. Hon drar
bland annat slutsatsen att berättandet av berättelser är en
aktivitet som är tätt sammanvävd med fattandet av prak-
tiska beslut. Berättandet var inte heller något som sked-
de efter att utredandet hade gjorts, utan någonting som
skedde parallellt: 

”. . . stories were not just told after experience but were constructed
while people were still very much in the midst of action.” 

Genom berättandet skapade och bekräftade de inblanda-
de en mening kring den situation de studerade och själva
befanns sig i. Berättandet skapar referenserna som talar
om vad det är situationen består av. När något hade gått
fel i ett projekt som Världsbanken investerat i kunde
Mattingly även se en annan betydelse i berättandet som
pågick bland utredare, projektansvariga och tidigare
handläggare. Genom berättandet förfäktade de olika
parterna sin beskrivning av historien varigenom en logik
skapades som pekade på en eller en annan handling som
nästa logiskt steg. Berättandet fyllde här således även
funktionen av att skapa en logik och rationalitet som
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skulle leda vidare till ett följdriktigt, naturligt, logiskt
och kanske t o m oundvikligt nästa steg. I en annan del
av boken analyserar hon vilken roll berättandet spelar i
terapisammanhang där terapeut och patient möts. Pati-
enterna är t ex människor som blivit lemlästade och nu
måste leva med en handikappad kropp. Berättandet får
här den terapeutiska funktionen att möjliggöra att refe-
renserna, i takt med terapin, ändras så att det som för
den deprimerade och bittra patienten från början är ett
fysiskt, kroppsligt problem successivt omvandlas till ett
fenomenologiskt problem. Skadan, patientens nya handi-
kappade kropp, går från att vara något som endast är
kroppsligt till att placeras i en omgivning där den är en
av förutsättningarna för de inblandade. När skadan
omvandlas till något fenomenologiskt, istället för en
egenskap hos patienten, får patienten något att förhålla
sig till som kan hanteras med betydligt större lätthet.
Skadan blir genom berättandet av anekdoter där den 
spelat en roll något som terapeut och patient t o m kan
skämta kring. 

Centralt med att beskriva människans agerande i
sociala sammanhang genom narrativitet är, enligt Mat-
tingly inte främst att det som berättas skapar en kohe-
rens, utan att det skapar ett drama. I berättandet skapas,
enligt Mattingly, ett drama med en början, en mitt och
ett slut i vilket aktörerna tilldelar sig själva och övriga
inblandade roller. 

Bland de studier som gjorts av bedömningar och som
beskrivit dem narrativt handlar objektet för studien ofta
om hur människor arbetar i sin vardag. I dessa är intres-
set ofta riktat mot sådant som är självklart för dem som
intervjuas. Studiens resonemang kläs därför här ofta inte
nödvändigtvis i strikt logik och rationella ordalag, utan
istället i beskrivningar i vilka känsla och erfarenhet tyd-
ligt får spela in. Feldman (1995) har författat en etno-
grafiskt inspirerad studie och beskriver syftet som att
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skapa förståelse kring de s k ’intersubjektiva menings-
skapande procedurer’ som finns specifikt inom varje kul-
tur. I Feldmans studie får vi nära följa analytiker på ett
amerikanskt energidepartement som skriver rapporter
som senare tjänar som underlag för politiska beslutsfat-
tare. På Industrifonden kan vi se flera exempel på såda-
na procedurer. Ett exempel är de s k ”slaktmöten” som
Industrifondens handläggare och VD samlas på för att
diskutera de aktuella potentiella investeringarna. Andra
exempel är de beslutsfattande styrelsemötena men också
de fikapauser under vilka bland annat kommentarer fälls
om de projekt som olika handläggare håller på med för
tillfället. Genom dylika procedurer byggs, enligt Feld-
man, vad som för de inblandade är resonabla handlingar
upp. Handlingarna hänger ihop genom vad hon kallar
handlingsnät som riktar aktörernas handlingar och som
skapas och förändras genom de berättelser aktörerna
delar om sitt arbete. Feldman beskriver hur viktigt det är
för analytikern för att kunna få igenom ett förslag eller
en ståndpunkt att ha erfarenhet av var de övriga analyti-
kerna står och vilka de rådande åsiktsströmningarna är.
Det är viktigt, argumenterar hon, för analytikern att
kunna förutse vilka de eventuella invändningarna kom-
mer att vara och vilka inblandade aktörer som kan tän-
kas komma att stödja eller motsätta sig den aktuella
ståndpunkten. Härtill kommer också kännedomen om
organisationens normer och regler och känslan för hur
långt argumenterandet för en åsikt kan dras. I studien av
Industrifonden kan detta exemplifieras av såväl Wahrens
som Molinders betoning av vikten av att tidigt ha en
uppfattning om vad styrelsen kommer att anse om det
aktuella projektet. De beskriver det som ett nederlag att
presentera ett projekt för styrelsen som sedan får avslag.
Som nämndes ovan var det ju t ex avgörande för Wahren
att han haft ett antal ’lyckade projekt’ bakom sig för att
han skulle rekommendera investeringen i Elekta, vilket
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han annars alltså inte skulle ha gjort eftersom projektet
och företaget enligt fondens rådande policy var för litet.
Wahren visste dock att det diskuterats i riksdagen och
bland vissa håll i styrelsen att Industrifonden eventuellt
borde engagera sig i mindre projekt och såg det därför
som en personlig utmaning att lyckas driva igenom det
första mindre projektet. Det är enligt Feldman också, och
detta kan tyckas påminna om akademikerns situation,
inte helt oviktigt att veta vilka ordval som lämpligen bör
göras för att argumentet ska få gehör hos den förvänta-
de åhörarskaran. Detta kan återigen kännas igen i studi-
et av bedömningen av Elekta där Wahren så ’pricksäkert’
benämner projektet ”en potentiell svensk spjutspetstek-
nologi”, vilket rimmar mycket väl med det syfte som
Industrifonden ges av riksdagen. 

Feldmans studie är dessutom av intresse för den här
studien därför att hon, som jag själv, samlat sin empiri
dels genom att först ha arbetat på organisationen och
sedermera genom att utifrån studera hur de arbetar. Här-
igenom har hon perspektiv, erfarenheter och reflektioner
både från att vara deltagare och från att vara observatör.
Hon betonar bland annat att de nära relationerna till
hennes f d arbetskamrater gjort de möjligt för henne att
lyssna till analytikernas egna relationer. 

småprat, narration och berättelse

I ytterligare andra studier med narrativt perspektiv
beskrivs berättandet främst i termer av ett ständigt pågå-
ende småprat. Sambandet mellan våra handlingar, beslut
och pratet som omger dem är inte enkelt. Enligt den klas-
siska rationalitetens kanon torde sambandet mellan prat,
beslut och handling vara linjärt och logiskt; handling föl-
jer på beslut som följer på prat. Det visar sig dock att
detta alltför ofta inte är fallet. Enligt Weick (1979/69)
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bestämmer vi oss ofta medan vi agerar, varvid handling-
en ibland gör oss medvetna om våra preferenser. Rom-
bach (1986) visar att vägarna mellan prat, beslut och
handling ofta är krokiga, brokiga, avhuggna eller t o m
går åt motsatt håll i förhållande till den klassiska ratio-
nella beskrivningen. Småpratets betydelse för reglers 
och normers praktiska konsekvenser utvecklas även i
Gustafssons (1994) diskussion om den småpratande män-
niskan, som han kallar Homo Garrulus. Utgångspunkten
är att en av de centrala mänskliga förmågorna ligger i

”. . . pratandets faktum” och att detta ” i kombination med inlärning-
en, minnet och vad därtill hörer, utgör ett nytt starkt framdrivande ele-
ment i evolutionen.”25

Robin Dunbar (1996) argumenterar även han för bety-
delsen av småpratet. Det är nämligen

”. . . vårt tissel och tassel som får hjulen att snurra, inte de visdomsord
som yttras av Aristoteles eller en Einstein.”26

Människan skapar genom det ständiga, vanemässiga,
ofta triviala småpratet, grunden för vår moral och våra
idéer om verkligheten. Att, som Gustafsson, tala om
småprat, istället för berättande, för fram det icke-instru-
mentella i det verbala kommunicerandet oss människor
emellan. Pladder och mer eller mindre triviala åsiktsut-
byten om TV-personligheter, väder, vader, resmål, politi-
kers arvoden, tunnelbanetrafik eller rökning på restau-
ranger har, om alls någon instrumentallitet, syftet att
vara trevligt och bidra till en god miljö snarare än att
vara ett utbyte av information eller syfta till att berätta
något särskilt. Det narrativa elementet, menar Gustafs-
son, är i dessa sammanhang en språklig, teknisk nödvän-
dighet och inte ett ändamål. Gunnar Ekman (1999) skri-
ver i avhandlingen ”Från text till batong , om poliser,
busar och svennar”, om hur poliser arbetar och hur det,
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snarare än alla de texter som beskriver hur deras arbete
bör utföras, istället är småpratet mellan kolleger som blir
vägledande. Genom småpratet skapas moral och situa-
tioner identifieras som av en eller annan typ. Direktiv ska
kommunicera avsikter och idéer från några, som förfat-
tat dem, till andra som ska genomföra dem. Det som
återstår av avsikterna och idéerna, som kan kommunice-
ras, reduceras till det synliga – d v s handling, prat eller
text – som i sin tur formas och omformas i möten mellan
människor.

Meningsskapande sker ofta i narrativ form och ver-
kar enligt dessa tänkare och studier alltså vara en aktivi-
tet som tätt hänger samman med de beslut vi fattar och
de bedömningar vi gör. Förhållandet mellan begreppen
småprat, narration och berättelse kan förklaras på föl-
jande sätt. Småprat är det ständiga ’brus’ av ’prat för
pratets skull’, som förvisso kan ta sig en narrativ form
och som förvisso ligger till grund för vad vi uppfattar
som normer och formandet av vår moral (Gustafsson,
1994). En narration är, enligt Czarniawska (1998), en
skildring av ett sammanhang med en början, en mitt och
ett slut, medan en berättelse, enligt Ochs (1997), är en
narration som innehåller en sensmoral eller ett omdöme.
Det är genom sin sedelärande, moraliska eller värderan-
de poäng som berättelsen säger något om den värld vi
lever i (Polanyi, 1962). Forsberg (2001) beskriver
begreppen med följande exempel: ”Tankbåten körde
snabbt iväg från platsen . . .”, vilket först blir en narra-
tion om tilläget görs:  ”. . . där den rengjort sina tankar.”.
Om frasen ”Så gör man bara inte!” läggs till kan narra-
tionen kallas en berättelse. 

Hannah Arendt (1958, 1978) beskriver hur den
mänskliga existensen präglas av de frågor vi ställer oss
själva och får av andra - Varför gör du så? Vart är du på
väg? Var har du varit? – och hur svaren på dessa frågor
vävs samman till berättelser – narrationer och omdömen.
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Forsberg menar i sin avhandling att en åhörare/fråge-
ställare inte nöjer sig förrän svaren skapat en berättelse.
En poäng är här att det, enligt resonemanget, inte endast
är våra egna krav på förståelse som skapar berättandet,
utan att det även är vår känsla av åhörarnas förvänt-
ningar som driver det. Resonemanget påminner om vad
Giddens (1986) kallar vårt reflexiva övervakande av
aktiviteter. Han skriver:

”The reflexive monitoring of activity is a chronic feature of everyday
action and involves the conduct not just of the individual but also of
others. That is to say, actors not only monitor continuously the flow of
their activities and expect others to do the same for their own; they also
routinely monitor aspects, social and physical, of the contexts in which
they move.”27

Genom detta, menar Giddens, sker den ständiga rationa-
liseringen av våra egna och andras handlingar som är
karakteristisk för människan och som vi rutinmässigt
sysselsätter oss med. Härigenom lyser den intentionella
människan igenom i våra reflektioner kring och berättelser
om oss själva och andra. Berättandet om våra omdömen
och handlingar sker i detta perspektiv utifrån ett anta-
gande om människan som intentionellt präglad varelse.28

För en studie såsom denna, där det studerade till stor
del består av efterkonstruktioner av motiv - då jag ber
om förklaringar till olika omdömen - eller rekonstruk-
tioner - då jag ber om förtydliganden av motiveringar
som givits i det skriftliga underlaget – är det kanske nära
till hands att se berättandet och det ’reflexiva överva-
kandet’ som en rationalisering i efterhand av det som
skett. Det är dock inte detta som vare sig Ahrendt eller
Giddens, från sina respektive olika håll, är ute efter.
Ahrendts filosofi, som noggrannare presenteras i nästa
kapitel, betonar att vårt omdöme växer fram i en social
kontext, att beslutsfattaren inte är kontextlös och isole-
rad. Istället kommer en bedömare att pröva sitt omdöme
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genom berättelsen, som bl a kommer att präglas av
bedömarens egna förväntningar på åhörarnas reaktioner.
Giddens synpunkter tjänar i detta sammanhang till att
förklara hur berättandet kommer att präglas av det stän-
diga reflexiva rationaliserandet. 

Arendt förklarar att berättelsens omdömen är vad
som vägleder oss i världen. Hur värderingar byggs upp
av berättandet och hur berättandet även ger oss den ”his-
toriska scen” på vilken vi framträder (Ahrendt, 1978).
Handlingar förstås i sin kontext på samma sätt som ord
förstås i relation till andra ord. För att förstå vem jag är
- d v s förståelsen av mig själv – måste jag, enligt dessa
författare förstå mig själv som ”en del av det jag överta-
git från förr: en familj, en stad, förväntningar, förpliktel-
ser.” (Forsberg 2001) Ett meningsfullt liv kan enligt
resonemanget endast uppnås genom att det är en del i en
berättelse. Människan bär, enligt MacIntyre, (1981/84)
vare sig hon vill eller inte på en tradition, som har stor
påverkan och ibland t o m styr hennes handlingar.
Ahrendt (1982) beskriver kulturens betydelse som bestå-
ende av exemplariska händelser. Den läsare som, såsom
jag själv, hyser en sorts allergi mot historisk determinism
i resonemang kan förvisso lugnas av att traditionen dock
inte nödvändigtvis anses styrande, utan inspirerande.

Kulturen gör att vissa berättelser och handlingar
bedöms som bra och andra som dåliga. Berättandets
kontext gör att vissa berättelser lever kvar som ”exem-
pel” – symboler för det som är bra eller dåligt. Exemplen
är paradigmatiska (Gottsegen, 1994) och är grunden för
det samlade ”sunda förnuftet” – common sense. 

det angelägna berättandet

Beiner (1983), som jag återkommer till i kapitel 14, skri-
ver i sin diskussion om det politiska omdömet både inspi-
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rerat och insiktsfullt om hur betydelsefullt det är för
världens demokratiska utveckling att skapa utrymme
och legitimitet för människans omdöme. Enligt honom
är det teknokratiska tankesättet det förhärskande och
legitima. Den teknokratiska förkärleken för experter,
rationalitet och kvantifiering gör oss implicit otjänsten
att skapa missförstånd kring såväl vad rationalitet som
omdöme är och hur de fungerar. 

För Beiner har acceptansen av historieberättandet
(’storytelling’) som rationell resonemangsform en central
roll att spela om det mänskliga omdömet ska få den för-
ståelse det förtjänar. Beiner skriver t ex i en kommentar
till Rawls klassiska bok ’A Theory of Justice’ att det
endast är genom berättandet av historier som vi kan
utveckla vad vi menar med t ex ett gott samhälle eller ett
gott mänskligt liv. Rawls (1973) betonar vikten av indi-
videns egna ’rationella plan för livet’, istället för sökan-
det efter allmänna kloka omdömen om det goda livet
eller den goda människan. Istället för att teoretisera om
vad det mänskliga livet bör gå ut på ska vi, enligt Rawls,
utveckla en teori om det rätta, som vi kopplar samman
med en ’tunnare’ teori om det goda. Rätt går före gott, så
till vida att ett rikare koncept om gott kan utvecklas först
med en fullt utvecklad idé och teori om rätt. I teorin om
rätt utvecklar Rawls ett rättvisekoncept som baseras på
och specificeras av regler. Beiners påpekar att Rawls
underliggande antagande är att det inte finns någon till-
förlitlig metod med vilken vi kan fälla ett avgörande mel-
lan olika ’thick theories’ om det goda. Reglerna som talar
om vad som är rätt kan vi klura ut – d v s det rättvisa
samhällets regler – utan att kunna tala om vad det goda
består av. Beiner frågar retoriskt:

”How then might we return to questions of the good society and the
conditions of a good life? How can we adjudicate between ‘thick’ the-
ories of the good?”

29
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Svaret följer:

“The simplest way to begin answer these questions is to say that in
attempting to define a conception of the human good, we tell a story.”30

Poängen är att det vi söker för att förstå det goda för-
medlas i berättelser. Den berättelse vars teoretiska anslag
inte skulle övertyga oss i vår längtan efter sanningsupp-
levelsen skulle, menar Beiner, få oss att söka efter en dju-
pare och rikare utfyllnad av berättelsen – och inte nöd-
vändigtvis en tvingande deduktiv slutledning.31 T ex kan
den som vill fördjupa sig i betydelsen av politisk frihet
för ett meningsfullt liv säkert få ut en hel del av en berät-
telse om hur de polska fackföreningarna i Polen tvingade
politikerna i Moskva att lyssna. På samma sätt är den
som är intresserad av den oväntade betydelse som en
enskild individ kan ha för ett tekniskt utvecklingsprojekt
i mångmiljonklassen förmodligen betjänt av fallstudien
om det misslyckade anonymiserade projektet. Projektle-
darens avhopp ledde till ett stillestånd som fick till följd
att konsulterna som utvecklade mjukvaran inte längre
var tillgängliga när projektet återupptogs, varvid projek-
tet tog flera steg tillbaka och förseningarna adderades på
varandra. Att tiden det tog för projektet att utveckla
produkten var alldeles för lång var en av huvudorsaker-
na till att projektet i slutändan inte ens var säljbart.
Genom berättelser om framgångsrika respektive miss-
lyckade projekt växer idén om risker och relevanta
påverkande faktorer fram. Berättelsens företräde över
den deduktiva slutledningen betyder inte att två skilda
historier är oförenliga. När två skilda bedömningar möts
betyder det inte att de skilda berättelserna blir obegripli-
ga för de olika företrädarna. Istället måste varje respek-
tive berättare bygga på och argumentera för sin version
för att göra den, om än inte tvingande, så åtminstone
övertygande. Detta, menar Beiner, skiljer sig inte från den
situation som teoretiker likt Rawls befinner sig i, som
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själva måste berätta sin berättelse och övertyga med
samma narrativa börda. Knappas skiljer det sig heller
från de tillvägagångssätt av övertalning och propaganda
blandat med argument som vetenskapsmän likt Galilei,
enligt Feyerabend (1975/1993), måste använda sig av för
att föra fram en alternativ vetenskaplig syn än den
rådande. Feyerabends utgångspunkt är att fakta är teori-
beroende, eftersom påståenden om observationer inte
har någon ”observerbar kärna”. Teorin producerar på så
sätt sina egna data. De nya fakta som kommer ligga till
grund för nya teorier förs fram genom att fakta, teori och
övertalning blandas samman. Även om Feyerabend själv
inte talar om narrativitet är hans resonemang intressanta
i sammanhanget eftersom de t o m öppnar upp den slut-
na slutledningen i det deduktiva, logiska tänkandets
starkaste bastion – naturvetenskapen. Hans resonemang
kan på så sätt sägas föra oss från de deduktiva slutled-
ningarna och närmare det narrativa.

Beiner målar dock upp en mörk bild av den rådande
synen på bedömande – den ’teknokratiska’- som gör att
vi misstar omdöme för deduktiv slutledning och över-
lämnar åt experter att ensamma sköta de angelägenheter
som är mest gemensamma. Berättelsen adresserar en
gemensam sanning och dess sanningshalt är direkt kopp-
lad till djupet av den erfarenhet på vilken berättelsen
vilar och som den kan kommunicera till åhörarna. För-
mågan att berätta berättelser kommer ur erfarenheten –
”by living in the truth of experience”, som Beiner
uttrycker det. Förmågan att berätta försvinner dock sak-
ta i takt med att vi ersätter berättelsens legitimitet med
det rationella, seriösa, teknokratiska kravet på tvingande
logik och deduktion. Redan 1969 skrev Walter Benjamin
om hur historieberättandet var i kris:

”The art of storytelling is coming to an end. Less and less frequently do
we encounter people with the ability to tell a tale properly. More and
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more often there is embarrassment all around when the wish to hear a
story is expressed. It is as if something that seemed inalienable to us,
the securest among possessions, were taken from us: the ability to
exchange experiences. One reason for this phenomena is obvious: expe-
rience has fallen in value.”32

Benjamins påpekande ligger i linje med Beiners dystra
beskrivning av omdömets legitimitet i det teknokratiska
samhället. Oavsett om Benjamins förklaring är rätt - att
orsaken till att berättandet förlorat i legitimitet är att
erfarenheten har ’fallit i värde’ – eller om det skulle vara
tvärtom – att värdet av erfarenheten urholkas i det att de
legitima förklaringarnas mönster blir alltmer strikta och
rationella och mindre berättarlika – så är såväl Benja-
mins som Beiners ställning tydlig: berättelsen är en
grundläggande länk mellan människans erfarenhet och
den kommunicerbara sanningen och behövs som legitimt
sätt att överföra såväl åsikter som kunskap om världen,
värderingar och moral. 

Det logiska berättandet är vårt sätt att kunna kom-
municera verbalt. Någon annan möjlighet har vi inte.
Eller omvänt: Vårt sätt att berätta – vilket vi än råkar ha
– kommer så småningom att utgöra grunden för, att
skapa, vårt logiska system. Det logiska systemet är på så
sätt vår förståelsemekanism. Likaså är, som Gustafsson
(1994) påvisar, de fungerande förståelsemekanismerna
olika i olika grupper och olika kulturer. Detta återkom-
mer jag till i kapitel bl a i kapitel 9 där jag talar om det
indonesiska folkslaget Trobrianderna. Rationaliteten är
därigenom, vilket Luria (1976) visade, kulturellt beting-
ad och skapas genom de berättelser vi delar.33 På samma
sätt som vi inte kan utgå ifrån att en bedömning följer en
strikt logik, kan vi inte heller utgå ifrån att berättelsen
om bedömningen inte kommer att vara förståelig och om
än inte tvingande så i alla fall övertygande.
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23 Czarniawska/Sköldberg 81998) Organiserandet – en berättelse som
sätts på scen, ur Organisationsteori på svenskas 129 – 149, Liber AB,
Malmö, sid. 74
24 mac intyre (1981/1984), After Virtue, University of Notre Dame
Press, Notre Dame, s 216
25 gustafsson (1994), s 202
26 dunbar (1996), s 10
27 giddens (1986), s 5
28 giddens (1986) visar att detta har stor betydelse för t ex hur en
människa bedöms som kompetent. Det krävs av oss, såsom vi av andra,
för att anse någon kompetent att vi kan svara på frågan ’varför’ vi gör
som vi gör.
29 beiner, r., (1983) Political Judgement, s 126
30 beiner, r., (1983) Political Judgement, s 126
31 Begreppet ’sanningsupplevelse’ utvecklas, med hänvisning till Gus-
tafsson (1994), vidare i kapitel 8.
32 benjamin, w., (1969) The Storyteller, Illustrations, s 84. Resone-
mang om att narration, erfarenhet och mänskligt handlande hänger
samman med berättande utvecklas vidare av MacIntyre (1981/1984).
Han skriver på sid. 208: ”Narrative history of a certain kind turns out
to be the basic and essential genre for the characterization of human
action.”
33 Lurias resonemang beskrivs utförligare i stycket om ’Syllogismen
och verkligheten’, i kapitel 9.
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En bedömning är, som vi sett tidigare, en berättelse. En
narration med en sensmoral, på vilken en rekommenda-
tion följer på samma logiska sätt som slutsatsen följer
syllogismen. I det föregående kapitlet talade jag om
bedömningens koppling till berättandet och kulturen,
om hur bedömningar kommuniceras via berättelser och
hur utformningen av berättelserna och deras acceptans
hänger samman med den sociala kontexten i vilken bedö-
maren befinner sig. Bedömarens delaktighet i en social
kontext betonades och bedömningens aspekt som socialt
fenomen togs fram. Genom att betona berättelsers
inflytande, som ju ofta förknippas med något ’icke-
logiskt’ eller ’icke-seriöst’ togs ett steg bort från den
rationalistiska, strikta analytiska synen på en bedöm-
ningsprocess. Istället fördes betydelsen av småprat 
och gemensamma referenser till ’goda berättelser’ fram.

Bedömarens arbete på Industrifonden mynnar ut i
att göra en egen bedömning och skapa underlag för sty-
relse och VD att göra egna bedömningar av huruvida det
projekt/företag som står för dörren är ett lämpligt inves-
teringsobjekt eller inte. Bedömningen presenteras, till-
sammans med allt som anses vara relevant bakgrundsin-
formation, såväl skriftligen som muntligen för VD och
styrelse. Bedömningen kan i detta fall likställas med 
en berättelse om ett projekt i vilken rekommendationen
om huruvida investeringen ska göras eller ej utgör en
naturlig del.

Bedömandet och rekommenderandet sker i form av
utsagor som förmedlas. Utsagor som innehåller informa-
tion om projektet i fråga. Bedömandet kan, så beskrivet,
sägas vara att avgöra vilken information som ska pre-
senteras och vilken inte. Utredandet består till stor del av
insamlande av information och det lämpliga presente-
randet av den insamlade informationen. Så långt är
bedömningsarbetet informativt till sin karaktär och
bedömningen skulle, om dessa karakteristiska vore till-
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räckliga för vår beskrivning av bedömning, bestå av utsa-
gor om det bedömda projektet som antingen var sanna
eller falska, som t ex: ”Bolaget Elekta har 163 Tkr i eget
kapital.” eller ”Två konsulter, anlitade av Nutek, har
tidigare kommit fram till att den potentiella marknaden
för strålkniven är för liten.” eller ”Besöket på företaget
gav ett välorganiserat intryck.”.

Men, hur är det med utsagan: ”Jag bedömer att
Elekta har stora chanser att skapa en svensk internatio-
nell spetsteknologi.” eller ”Jag rekommenderar att
Industrifonden ger ett villkorslån om 3,3 MSEK.”? Utsa-
gorna är förvisso informativa – vi får härigenom reda på
att bedömaren i fråga har gjort just den bedömningen
eller ger just den rekommendationen - men de är också,
vilket jag kommer att argumentera för nedan, en hand-
ling i sig - de är performativa.

bedömning och handling

Arendt (1978) argumenterar övertygande för att kopp-
lingarna mellan processerna i vårt sinne och våra hand-
lingar är många. Som jag kommer att återkomma till i
kapitel 14 så delar Polesie (1992), inspirerad av Arendt
(1978) upp synen på handling i tre typer på följande sätt:

”An elementary ’’simplistic’ view is to see action as an element of the
external world, where its impact is felt in a ’space of appearance’. Anot-
her view is to envisage action as a process that goes on inside people. 
A third view is to take both aspects into account.”34

I den följande diskussionen är det den tredje synen ovan
som eftersträvas – att ta hänsyn till handling och omdö-
me som något som sker såväl i som mellan individer.

I boken How To Do Things With Words resonerar
den amerikanske filosofen J. L. Austins kring ord och
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handlande och inför några kategorier av uttalanden som
jag kommer att använda mig av. Det följande resone-
manget är till stor del baserat på hans funderingar och
introduceras kanske bäst efter en kortare redogörelse av
Austins slutsatser och kategoriseringar. 

Enligt Austin är de stora flertalet av de talspråks-
mässigt vanligaste utsagor beskrivningar eller påståenden
och kan anses vara sanna eller falska. Sådana satser
benämner Austin ”constatives” – konstaterande satser.
Utsagor som i sig är en, eller en del av en, handling kal-
las ”performatives” – performativa satser - och de är vid
dessa jag kommer att uppehålla mig ett slag. Det speciel-
la för de performativa satserna är att de inte är vare sig
sanna eller falska och att de inte kan sägas ”bara” säga
någonting. Hit hör t ex satser som ”Jag ger denna klocka
till dig.” eller ”Jag slår vad om en tia att det inte regnar
i morgon.” eller ”Jag förklarar krig!”. Poängen är att vi,
när vi säger sådana meningar, inte beskriver vad vi gör,
utan att sägandet är detsamma som själva görandet  -
sägandet är handlingen. 

Resonemanget som följer går ut på att besvara två
frågor: Kan man då räkna bedömningar och/eller rekom-
mendationer till kategorin performativa satser? Är det
någon särskild poäng med att göra det? Jag hoppas att
läsaren, om inte redan så i alla fall snart, ska anse att
bägge frågorna kan svaras med ja . . . 

Bedömningar av ett eller annat slag gör vi alla dagli-
gen och i mängder, som t ex då vi går över en gata, tar 
en kopp kaffe eller lyfter en lur för att ringa någon. De
allra flesta uttalar vi aldrig och behöver heller aldrig for-
mulera. Sådana bedömningar är inte utsagor, utan kan
endast spåras utanför individen i form av handlingen i
sig. De bedömningar diskussionen här handlar om är de 
som uttalas. 

För att svara på första frågan och argumentera för
det jag själv på relativt intuitiv väg kommit fram till ska
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jag försöka att ärligen misslyckas med att argumentera
emot mitt påstående. Vilka invändningar kan göras mot
att bedömningar och rekommendationer skulle vara 
performativa?

En första invändning som kan göras är kanske att
handlingen att bedöma är mer än att uttala eller skriva
orden ”Jag bedömer att . . .”. Konsekvensen är att utta-
landet är performativt så länge det medföljs, eller före-
gås, av vissa omständigheter. Uttalandet ”Jag ger dig den
här klockan” kan t ex inte anses vara handlingen ’att ge’
om klockan aldrig lämnas över och det är alldeles uppen-
bart, från de studerade fallen, att bedömningsprocessen
består av ett antal aktiviteter. Men jag kommer nedan
argumentera för att bedömandet som handling sker, inte
bara oavsett omständigheterna kring uttalandet, utan
även t o m oavsett om man menar det som sägs. En ytter-
lighet, som kommer att utvecklas senare, är att påstå att
man i en miljö som Industrifonden, där professionalis-
mens kärna är att göra bedömningar, kan uppfatta varje
utsaga som performativ. Argumentet är att även de ytligt
sett deskriptiva kommentarer om projekt och företagsle-
dare som lämnas runt ’fikabordet’ är viktiga delar av de
bedömningar som görs och därför en del av ’sägarens’
professionella aktivitet. Följden blir att varje utsaga om
projekt, företag och annat som kan anses påverka
bedömningarna, hur deskriptiv dess karaktär än må
vara, är performativ.

Argumentet för att utsagan, ”Jag bedömer…” eller
”Jag rekommenderar…” inte behöver ackompanjeras av
vare sig yttre eller inre omständigheter för att anses vara
en inträffad handling är att visa att orden inte ens behö-
ver vara uppriktiga. Om vi antar att utsagorna ”Jag
bedömer…” eller ”Jag rekommenderar…” kan vara en
lögn, kanske p g a t ex personlig jäv skulle bedömningen
eller rekommendationen vara en sak och utsagan i sig, 
d v s lögnen, en annan. 
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Det är här dags att skilja på de två handlingarna ’bedö-
ma’ och rekommendera’.

”Jag rekommenderar…”, skulle jag säga, fungerar ana-
logt med utsagan ”Jag lovar…”.

Det lögnaktiga löftet exemplifierar Austin med Hyppoly-
tus ord då han säger: ”my tounge swore to, but my heart
did not”. 

Resonemanget antar att det finns en synlig process –
sägandet – och en osynlig kanske själslig händelse i form
av menandet eller avsikten, på vilken sägandets innebörd
skulle bero. Eftersom Hippolytus hjärta inte svor skulle
tungans löfte inte vara giltigt… som det ljugande barnets
löfte, vars fingrar var i kors bakom ryggen. Detta skulle
innebära att det fanns sanna och falska löften och att
lovandet inte vore performativt.

”… ‘I promise to…” obliges me – puts on record my spiritual assump-
tion of a spiritual schackle. It is gratifying to observe in this very exam-
ple how excess of profundity, or rather solemnity, at once paves the
way for immorality. “35

Att anse att ett ’sant löfte’ måste ackompanjeras av en
inre ädel ’själslig’ process i vilken löftet avses att hållas är
inte att ställa högre moraliska krav. Att påstå att hand-
lingen att lova inte bara handlar om att uttala några ord
är alltså, det dygdiga yttre till trots, en förvanskning av
språket. Vi skulle förvisso kunna kalla ett löfte för falskt
som aldrig avsetts att hållas i meningen att det var en
lögn, men dock inte kalla det ’falskt’ som distinktion till
’sant’ med avseende på utsagan i sig. Handlingen 
’att lova’ eller, analogt, att ’rekommendera’ har skett
oavsett ’hjärtats’, ’menandets’ eller någon annan tänkt
’back stage’-artists agerande. Vi skulle nog kanske anse
att löftet, eller rekommendationen, var tomt eller bedräg-
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ligt, men inte falskt i meningen en falsk beskrivning 
av något. Löftet eller rekommendationen har inträffat 
då utsagan uttalats.

Bedömningen som handling är dock, till skillnad
mot rekommendationen eller löftet inte lika entydigt
’inträffad’ i och med uttalandet. Det saknas dels en lika
tydlig riktning mot en åhörare, som i fallen lova eller
rekommendera, samtidigt som uttalandet dessutom spe-
glar bedömningsprocessen, som ju kan vara en inre, out-
talad process. ”Jag bedömer…” påminner i den mening-
en om uttrycken ”Jag anser…” eller ”Jag är av åsik-
ten…”. Om man skulle säga ”Jag anser…” och samtidigt
ljuga kan man knappast tycka att personen i fråga verk-
ligen har ansett det hon sagt. ”Jag anser…” kan i så
måtto i allmänhet anses vara en deskriptiv utsaga. Om vi
återkopplar till den praktiska situationen som empirin i
avhandlingen avser – en bedömares presentation för sin
styrelse och VD – blir dock andra aspekter av utsagan
”Jag bedömer…” av större intresse. Även om det förvis-
so skulle vara en smärre katastrof för en styrelse och VD
att förlita sig på en ljugande projektbedömare, skulle
ingen skugga falla på den som trott på lögnaren. Poäng-
en är att bedömandet innebär att ett antal omdömen
fälls, vilket är vad som kommer att tjäna som motivering
för de kommande besluten. Tar vi därför, i uttrycket ”Jag
bedömer…”, fasta på aspekten ”Jag fäller omdömet…”
kan vi tryggt återknyta resonemanget till det om löftet
eller rekommendationen. Oavsett om utsagan ”Jag bedö-
mer…” är en lögn kommer den att innebära att omdö-
men har fällts, vilket innebär att handlingen ”Jag fäller
omdömet…” har inträffat. Bedömaren kommer att hål-
las ansvarig för sin uttalade bedömning, varvid bedöm-
ningen har skett oavsett dess uppriktighet.

Betydelsen av den aspekten av bedömandet exem-
plifieras också i studien av bedömningen av Elekta. Fon-
dens handläggare Wahren ansåg här att det var viktigt
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för hans beslut att rekommendera investeringen att de
senaste rekommendationer han gjort slagit väl ut. Med
större ’råg i ryggen’ och mer pondus i kraft av tidigare
framgångar var steget lättare att ta. De tidigare fram-
gångarna påverkade inte logiken i bedömningen, men väl
beslutsamheten inför handlingen att rekommendera och
modet att fälla omdömen. 

Jag hoppas därmed att även läsaren anser att den
första av de två frågorna jag ställde ovan är besvarad.
Utsagorna ”Jag bedömer…” och ”Jag rekommende-
rar…” är analoga så till vida att de inte är sanna eller 
falska i meningen en sann eller falsk beskrivning av
något. Inte heller är de endast att ’säga’ något, utan att
’göra’ något. 

Efter omsorgen om att övertyga läsaren om att utsa-
gorna ”Jag bedömer att …” respektive ”Jag rekommen-
derar att …” är performativa är det sålunda dags att
argumentera för att det faktiskt är viktigt att det förhål-
ler sig på det sättet. Den andra frågan jag ställde ovan
var om det är av intresse att utsagan om bedömningen
eller rekommendationen är av performativ karaktär och
det är detta jag nu ska argumentera för. 

Uttryckt i andra ord innebär bedömandets - och
rekommenderandets - performativa egenskap att bedöm-
ningen inte är en beskrivning, utan en handling i sig. Det
innebär också att bedömningen inte kan anses vara sann
eller falsk i meningen en korrekt eller felaktig logisk slut-
sats. Egenskapen av performativ utsaga gör alltså att
bedömningen inte följer på bedömningsarbetet på ett
strikt logiskt, tautologiskt sätt. 

En invändning mot detta är att påstå att det beror på
premisserna huruvida bedömningen strikt logiskt följer
på bedömningsarbetet, d v s att sådana premisser finns
som på ett logiskt tvingande sätt avgör om en investering
är lämplig att göras eller ej. Dessa premisser skulle med
en sådan världsbild finnas tack vare någon form av
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objektiv rationalitet – det ’sunda förnuftet’, ’affärsvett’
eller liknande. Resonemanget påminner om olika former
av tillämpningar av regler. Som jag argumenterar för i
kapitel 10 tjänar reglerna dock främst till att avgöra
vilka investeringar man inte kan göra, d v s vilka projekt
som tydligt faller utanför ramen för Industrifondens möj-
ligheter. Ett sådant exempel är:

Andra exempel på liknande situationer är då styrelsen t
ex fattat beslut om att under en viss period inte investe-
ra i en viss bransch, som man gjorde angående bygg-
branschen i slutet på 80-talet. Ett annat exempel är det,
där fonden året 1987 fick direktiv från regeringen att
främst stödja små och medelstora företag. 

En annan invändning skulle kunna vara att premis-
serna som leder fram till bedömningen, om de nu inte är
objektivt givna, skulle kunna gå att konstruera. Ett
exempel på detta är det datasystem som Industrifonden
köpte in i vilka företags och projekts karakteristika
matas in, varefter olika prognoser och rekommendatio-
ner ges. Det användes dock i mycket liten utsträckning
under relativt kort tid eftersom handläggarna inte ansåg
det tillförlitligt. Problemet med konstruerandet av ett
sådant system är att det inte går att komma undan att
omdömen bakas in i premisserna. För att ta ett övertyd-
ligt exempel: 

Premisser: Företag X söker finansiering för projektkostnader 
om totalt 1 MSEK

Industrifonden får, enligt stadgarna, inte delta i 
projekt om < 2 MSEK

Slutsats: Industrifonden får inte delta i projektet
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Premisserna kan förstås förfinas med satser som t ex:
”Ett olönsamt projekt har avkastning, A%, som under-
stiger Z%”

Inte heller i detta fall kommer dock premisserna att 
undkomma att ett antal bedömningar och omdömen
föregår dem. 

När kompetensen i arbetet till stor del avgörs av
konsekvensen av de formulerade bedömningar man gör,
d v s de omdömen man fäller, är varje utsaga performa-
tiv. Samtliga utsagor som i andra sammanhang skulle
kallas, eller fungera som, deskriptiva utsagor blir i en
professionell bedömarmiljö performativa utsagor. Varje
fällt omdöme är en del i bedömningsprocessen. Utsagan
”Elekta har163 Tkr i EK och projektets totala kostnader
uppgår till 6,1 MSEK” är förvisso en konstaterande,
informativ utsaga, men får i ett sådant sammanhang
dock en performativ funktion, eftersom urvalet av infor-
mation som presenteras är en mycket viktig del i bedöm-
ningsprocessen. 

bedömning som handling och tolkning 
- inte som analys

När kommentarerna och syllogismerna som utgör
bedömningen - berättelsen om bedömningen – är perfor-
mativer, d v s handlingar låter de sig inte längre fångas i
dikotomin om sant eller falskt. Där den logiska slutled-
ningen är korrekt eller felaktig i relation till dess premis-
ser är performativens betydelse mer tvetydig. Kanske kan

Premisser: Fonden får inte investera i olönsamma projekt.

Företag X ska bedriva ett olönsamt projekt (omdöme)

Slutsats: Fonden få inte investera i företag X. 
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man tänka sig att de pendlar mellan olika betydelser, att
de faktiskt är tvetydiga till sin natur, kan tolkas på olika
sätt. Att de parallelltolkas så att säga. 

Betonandet av bedömningar som performativer för-
skjuter bedömningsprocessen till något vi inte tror att
skall vara sättet att bedöma. Projektbedömningarna
antas ofta utgöras av och tar sig i syllogismen formen av
en systematisk analytisk process, kalkyl, som i princip
kan replikeras och vars utfallssäkerhet vi antar vara
exakt – ett till ett – om man skulle upprepa processen.
Istället står uttrycket ”jag bedömer” för en handling och
spontan (mer eller mindre) tolkningsupplevelse (vilken 
i och för sig kan vara nog så god). 

Jag bedömer betyder då ”tolkning”, men vi tror att
den exakta innebörden är något i stil med ”vid den ana-
lys jag genomförde visade sig utfallet vara . . .” D v s
enligt vår vardagliga rationella föreställning är det inte
personen i fråga, utan processen som fäller utslaget.
Såväl Feyerabend (1999) som Toulmin (1990/92) visar
hur lätt vi har att se på det deduktiva tänkandet som ett
slags övermänskligt, utanför eller ovanför individerna
stående förnuft – som tiden i analogin om ”tidens egen
klocka” istället för den människotillverkade i kapitel 8.
När vi refererar till analysen och inte till personen är åte-
rigen vår ”deterministiska strävan” (Popper, 1990/95)
och längtan efter att ”passa in företeelserna som omger
oss i en gång för alla givna kategorier” (Hertzberg, 1996)
framme och vilseleder oss i förenklingen. Som Walter
Lippman så retoriskt förklarar (citerat av Toulmin i Cos-
mopolis):

”To every human problem, there is a solution that is simple, neat, and
wrong.”36

En bedömning är en berättelse och en handling. Bedöm-
ning låter sig inte fångas av dikotomin sant-falskt. Bedö-
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mandet är bundet till berättelsen om bedömningen.
Bedömningen är berättelsen och berättelsen är någonting
annat än en redovisning av insamlad information. Tolk-
ningen sker spontant, oskiljaktigt från handlingen av att
insamla information, och berättelsen är konsekvensen
och har formen av den dramatiska syllogismen som
bedömningens logik utgör. Vi kan inte undkomma att
bedömningen formas av individen och inte av processen.
Som jag kommer att argumentera för senare så växer
bedömning och insamling av information fram, emerge-
rar, gemensamt genom de handlingar som bedömnings-
arbetet består av och som kulminerar i den performativa
utsagan: ”Jag bedömer/rekommenderar att ..”
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34 polesie (1992), Action and Intention, - Closure and Disclosure of
Policies, ur Responsibility and Accounting, s 134.
35 austin, j., l. (1955/1980), How To Do Things With Words,
Oxford University Press, sid. 100
36 toulmin, s., (1990/1992), Cosmopolis, TheUniversity of Chicago
Press, Chicago, sid. 201
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sammanblandning . . .

Rationalitet och förnuft följer varandra hand i hand på
fler än ett sätt. Gustafsson (1994) berättar hur rationali-
tet som begrepp ofta opreciserat får beteckna ”ett slags
extremt förfinat och sofistikerat förnuft i allmänhet”.
Kopplingarna mellan förnuft och rationalitet är många
och flitigt kommenterade i den filosofiska diskursen.
Enligt Gustafsson (1994) betecknar den vardagliga lite
grövre användningen av begreppet ’rationalitet’ allt från
övertygelser (rational belief), logiska resonemang och
’rationellt’ tänkande till rationell handling. 

Det är tydligt att det rationella tänkandet i de allra
flesta sammanhang betecknar något eftersträvansvärt.
Som Brunsson (1985/2000) skriver:

“In the modern world the individual and the organization are both
expected to be rational. It is generally assumed that we would all be
better off, were we only more rational.”37

När vi talar om ’det rationella’ eller ’det förnuftiga’ finns
det många gropar att falla i. Att beteckna en individ eller
en handling som rationell är automatiskt positivt – dess
motsats får motsvarande negativa innebörd. Det ratio-
nella eller förnuftiga ger en klang av objektivitet, som 
t ex en handling som inte styrs av det subjektiva, en män-
niska som ser till helheten eller liknande. Det rationella
eller förnuftiga har ofta tolkats som något som är väsens-
skilt från de mänskliga svagheterna och bristerna. För-
nuftet är då något som finns oberoende av oss begränsa-
de människor och som vi kan uppnå i våra upplysta
ögonblick. Ett problem med en sådan syn är dock att för-
nuftets förverkligande i vår värld ju beror på de hand-
lingar som utförs av oss begränsade människor genom
historien. Den finske filosofen Lars Hertzberg (1996)
beskriver en analogi som är belysande i detta samman-
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hang. Han jämför den vanliga, just beskrivna uppfatt-
ningen om förnuftet med en uppfattning om tiden. Om vi
tänker oss att tiden var en alldeles egen klocka som all-
tid gick rätt så skulle våra människotillverkade klockor
vara försök att i så stor utsträckning som möjligt efter-
likna den. Våra klockor skulle dock vara underkastade
omständigheter och tillfälligheter som gör att de förr
eller senare skulle gå mer eller mindre fel och till slut inte
fungera alls. Tiden själv skulle däremot varken gå före
eller efter och heller aldrig stanna upp. Hertzberg förkla-
rar förvirringen med ett sådant synsätt med att vi här
blandat samman två olika sätt att tala. Att veta att
någons klocka går rätt kan ha en viss praktisk betydelse.
Vetskapen att tidens klocka går rätt kan däremot inte
hjälpa oss åt något håll. Uppfattningen om förnuftet eller
det rationella som denna objektiva måttstock är på mot-
svarande sätt lika oanvändbar. Den trygghet som det
objektiva förnuftet kan ge oss är, enligt Hertzberg, falsk
eftersom det måste förverkligas i specifika situationer 
av begränsade, felbara människor. T ex såg Aristoteles,
enligt Mårten Ringboms kommentar, på det rationella
beteendet såsom något som snarare var idealt än för-
knippat med verkligheten. 38 Det kan alltså tex inte anses
vara ett argument att hänvisa till att ens egen uppfattning
är rationell. Möjligtvis kan det uppfattas som ett argu-
ment av den som redan håller med och därmed känner
igen sig i ’det rationella’ som åberopas. En synpunkt 
får dock istället sin auktoritet av de argument och 
synpunkter man lyckas föra i fält. En hänvisning till att
synpunkten är rationell kan som bäst aspirera till att man
därigenom lyckas dölja dess provisoriska och begränsa
de karaktär.
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. . . och åtskillnad.

För den fortsatta användningen av begreppen rationalitet
och förnuft kommer jag dock att göra en åtskillnad mel-
lan dem. Enkelt uttryckt går åtskillnaden ut på att ratio-
nalitet förutsätter regelföljande (Beiner, 1983, Vickers,
1965) medan förnuftet istället karakteriseras av att det så
dåligt låter sig jämföras med regler. Åtskillnaden är grov
och användningen av begreppet rationalitet vidare än 
t ex Brunssons (1985) som ju skiljer på det rationella och
det regelföljande handlandet. Medan rationalitet handlar
om förklaringen och beskrivningen, rör förnuftet hand-
lingen och den aktuella situationen. Uttryckt på ett annat
sätt strävar rationaliteten efter det universella och objek-
tiva, medan förnuftet rör partikulära frågor. Det ligger i
handlingens – och därmed förnuftets - natur att befatta
sig med det partikulära och inte det universella. Som
Aristoteles påpekar är alla handlingar individuella och
som sådana ytterligheter.39 Åtskillnaden mellan rationali-
tet och förnuft redogörs för av von Wright (1986) som
resonerar i termer av att det rationella avser ”intellektu-
ell färdighet” eller ”teknisk rationalitet” och har att göra
med ”riktig bevisföring”, medan det förnuftiga eller vet-
tiga kännetecknas av att det är värdeorienterat och hand-
lar om vad som är bra eller illa för människan.40

Kort om rationalitet

Inom den filosofiska diskursen har rationalitet, i bakvatt-
net av Platons och Descartes idealism, handlat om vad
Gustafsson (1994) kallar ”rationalitet som sådan”41.
Med antaganden som ärvts från positivistisk naturveten-
skap handlar rationalitet om den vetenskapliga logiken
och den logiska argumenteringen. Med detta sätt att tala
om rationalitet, även kallad teknisk rationalitet, innebär
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rationalitet alltid ett regelföljande. (Beiner, 1983, Vick-
ers, 1965) Det rationella tänkandet likställs med det
logisk-deduktiva och det rationella handlandet, med det
som kan motiveras på logisk-deduktiv väg. Logiken
utgör regelverket med vilket vi når slutsatserna. Med
hänvisning till Winch (1970) konstaterar Gustafsson att:

”Rationalitet är då det samma som ett visst sätt att tala, att formulera
sig, om verkligheten.”42

Det rationella karakteriseras av förmågan till formella
resonemang. Ett exempel på detta, som även visar
poängen med att göra en åtskillnad mellan rationalitet
och förnuft, finner vi t ex inom nationalekonomin. Här
talas det om den rationella människan i termer av ’eco-
nomic man’ – människan som karakteriseras av att i
varje givet moment söka vinstmaximera sitt handlande.
Utgångspunkten är att egenintresset, egoismen, är det
rationella, medan varje avvikelse därifrån anses godtyck-
lig och oförnuftig. Slutsatsen blir paradoxal eftersom det
egoistiska som vi inte känner igen oss i och som vi nog
alla anser vara oförnuftigt här upphöjts till förnuft. Om
vi däremot talar om rationalitet där logisk deduktion ska
avgöra handlandet kan vi låta resonemanget kretsa i ett
slutet system där problemen handlar om optimering uti-
från vissa bestämda kriterier. Vinstmaximering kan då,
till följd därav få rollen av en naturlig och oundviklig
ledstjärna för handlandet. I psykologilitteraturen under
50-talet var det populärt att resonera kring en annan
kuriös abstrakt varelse – den syftesdrivna människan
(’purpose-ridden man’, se t ex Parsons och Shils, 1951).
Denna varelses enda rationella aktivitet består i att stän-
digt försöka uppnå mål. Problemet som den förvisso
abstrakta men ändå stackars varelsen möter är att han är
dömd att aldrig vara nöjd eller ständigt ’syfteslös’. Efter-
som varje mål uppnås en gång för alla upplöses det så
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fort det uppnås, varefter vår syftesdrivna man blir syftes-
lös och oförmögen till rationellt handlande till dess att
han funnit ett nytt mål. Att vara nöjd ingår inte i den syf-
tesdrivna människans rationalitet. T o m målen han har
förklaras och motiveras i termer av andra mål. Syfteslös-
heten som han är dömd till döljer sig därför bakom en
ändlös regress av mål som förklarar mål … Parsons och
Shils gjorde ett försök att lägga grunden för en ’generell
teori om handling’. De tog bl a som exempel en man som
tar bilen för att åka och fiska. Bilkörningen är en hand-
ling som utförs med målet ’att fiska’. Fiskandet i sig ham-
nar dock utanför ramarna för en ’handling’ om inte
något ytterligare mål kan tillskrivas det. Få människor
skulle väl godta själva prognosen om den eventuella
fångsten som förklaring. Istället för att inskränka synen
på ’handling’ med teorier om målsökning och krav på
syfte känns det, tycker jag, rimligare att godta en fiskares
förklaring att han ’gillar att fiska’. Kanske tycker han 
t o m om att köra bil… 

Att rationalitet så starkt hänger samman med logisk
deduktion visas även av rationalitetens närhet till veten-
skapen. Von Wright (1986) konstaterar t ex att:

”Mönsterexemplet på rationalitet med nämnda kännetecken är den
moderna vetenskapen sådan den utvecklat sig från senrenässansen och
barocken till våra dagar.”43

Kort om förnuft

Som kontrast till detta står det praktiska förnuftet – 
d v s ett synsätt som fokuserar på och utgår ifrån hand-
lingen och inte tänkandet i sig. Vid sidan om det teore-
tiska, logiska tänkandet talade Aristoteles44 även om det
tänkande som rör våra mänskliga praktiska frågor. Dessa
frågor kan hanteras med tanke och begrundan, även om
denna inte nödvändigtvis följer den logiska deduktiva
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formen. Detta praktiska förnuft som istället definieras
utifrån våra handlingar och praktiska spörsmål är enligt
Gustafsson (1994) det tänkande som utgör ”det före-
tagsekonomiska tänkandets bas”45

I Aristoteles diskurs bygger förnuftet på den erfaren-
hetsbaserade praktiska insikten, omdömet, som kommer
med ålder och livserfarenhet (Nussbaum, 1990, s 75).
Utan att gå in på Aristoteles noggranna funderingar
kring förnuft, klokhet, intuition, vetskap, o s v och deras
inbördes relationer belyser det följande citatet en tanke
som jag tycker även karakteriserar distinktionen som jag
eftersträvar här mellan rationalitet och förnuft.

”Vad som tidigare sagts bekräftas av det faktum, att unga män kan till-
ägna sig geometri, matematik och annan visdom, medan det förefaller
som om en klok yngling inte stod att finna.”46

Analogt kan vi säga om projektbedömandet på Industri-
fonden att kalkylerandet som krävs för att Industrifon-
dens handläggare ska kunna bilda sig en uppfattning om
lönsamheten i ett projekt kan skötas av en räknekunnig
ekonom, medan räknekunskaperna är långt ifrån till-
räcklig ”klokhet” för att bedöma projektet.

Vi talar här sålunda om något som inte nödvändigt-
vis låter sig fångas av regler. Hertzberg (1996) söker und-
vika abstrakta spekulationer om förnuftet och dess roll i
det mänskliga livet genom att på troget Wittgensteinskt
manér återvända till användningen av begreppet i vårt
dagliga tal. Med enkla exempel, som att det ju är förnuf-
tigt att ta med sig extra kläder om man ska åka ut till stu-
gan, eller ta ut en försäkring om man ska ut och resa,
argumenterar han att:

”Benägenheten att göra det som är förnuftigt ter sig här närmast som
en mänsklig karaktärsegenskap (eller kanske rättare sagt en familj av
egenskaper).”47
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Förnuftet påminner på så sätt om vad man i den antika
filosofin menade med dygd. Olika personer kan besitta
den i olika hög utsträckning och en och samma individ
kan uppvisa denna egenskap i olika grad vid olika tillfäl-
len. Medan den förnuftige motstår frestelser och förblin-
delser  - d v s i någon mån ’ser’ vad som kommer att
avkrävas honom i situationen – faller den oförnuftige för
frestelser, slarv och förenklade eller kortsiktiga föreställ-
ningar om verkligheten. Hertzberg föreslår att vi ska
betrakta förnuftet som en sorts ’metainställning’ som
inte anger ett begär i sig, utan istället ett sätt att förhålla
sig till de egna begären.48

Tilltalande i resonemangen ovan är att förnuftet inte
passar in i distinktioner som tanke kontra känsla eller
egoism kontra altruism. Är man t ex förnuftig för sin
egen skull eller andras? Är det förnuftigt att t ex hjälpa
någon över gatan? Även om vi inte skulle säga att det var
en oförnuftig handling så skulle vi knappast heller säga
att det var förnuftigt. Det handlar inte om att pressa in
en situation under ett ords paraply av möjliga betydelser,
utan istället att se till hur vi faktiskt använder ordet.

En väg ut ur det filosofiska dilemmat att förnuftet
inte passar in i de gängse dikotomierna finner vi i synen
på förnuftet som ett perspektiv på tillvaron. I linje med
de aristoteliska resonemangen om intuitionen som såväl
utgångspunkt som slutpunkt49 kan man säga om förnuf-
tet att det inte leder den förnuftige till ett mål, vars värde
även den oförnuftige inser. Istället krävs förnuft för att
inse förnuftets värde. Förnuftet kan därför ses som ett
sätt att betrakta livet på, enligt vilket vissa sätt att vär-
dera eller handla på ter sig som ofrånkomliga, givna eller
värdefulla i den enskilda situationen. Gustafsson (1994)
skriver inspirerad av Aristoteles att de förnuftiga män-
niskorna är de som 
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”. . . helt enkelt har  förmågan att resonera sig fram till de ”riktiga”
slutsatserna.”50

Det är värt att lägga märke till att tautologiliknande
hönan-och-ägget-resonemang av den här typen beskriver
den logiska strukturen hos diskussioner om det förnufti-
ga, eller, för den delen, omdömet. Vi kan alla delta – efter
vår egen förmåga – utan att kunna stödja oss på några
yttre kategorier som regelverk för hur vi ska urskilja det
förnuftiga från det oförnuftiga. Som jag redogör för
senare, bl a i kapitel 14, betyder situationer av den typen
dock inte att vi lämnat det objektiva och blivit hänvisa-
de till att betrakta ämnet för vårt resonemang – må det
vara vårt förnuft, omdöme eller något annat - som sub-
jektivt. I kapitel 14 argumenterar jag för att omdömet
inte låter sig fångas av dikotomin objektiv – subjektiv.
Även ur resonemangen nedan kommer det att framgå att
vår förståelse till stora delar är inter-subjektiv och på så
sätt varken subjektiv eller objektiv.
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När vi resonerar och talar om valmöjligheter eller situa-
tioner i vilka vi utifrån givna fakta kan dra slutsatser, så
kommer formen för våra resonemang att passa in i
antingen den teoretiska, praktiska eller den dramatisera-
de syllogismen. Dessa är den logiska strukturen för det
tautologiska respektive det normativa tänkandet. Gus-
tafsson (1994) förklarar:

”Medan den teoretiska syllogismen berättar för oss vad som är fallet,
berättar den praktiska syllogismen vad som bör göras.”51

Burke (1945/1969) lanserade, som nämnt i kapitel 6, vad
han själv kallade den dramatiserade syllogismen, en sorts
mer verklighetsnära syllogism. Tanken är att varje funge-
rande beskrivning av en händelse – varje dramatisering –
byggs av element ur en ständig pentad; ”act, scene, agent,
agency, purpose”. Hans poäng är att det ligger i den
mänskliga naturen att förstå varje berättelse om mänsk-
ligt agerande genom dessa element. Den praktiska syllo-
gismen – grundformen för den normativa utsagan – 
svarar tydligast för svaret på frågan om handlingens
syfte. Syllogismens relevans för investeringsbedömningar,
projektanalyser, projektredogörelser och investerings-
rekommendationer torde vara påfallande. Bedömaren
som i fallstudierna ska lämna en investeringsrekommen-
dation för sin styrelse har till uppgift att först beskriva
vad som är fallet, d v s vad det är för ett projekt man står
inför, för att sedan tala om vad som bör göras, d v s om
man ska investera eller ej. I syllogismen ges slutsatsen av
de två premisserna.

Formen för den teoretiska syllogismen visas i följande
exempel:

1. Alla män har skägg
2. Claes är en man
3. Således har Claes skägg
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Dess generella form är: 

1. A = B
2. B = C
3. Således A = C

Den teoretiska syllogismen karakteriseras av dess tydliga
logisk deduktiva, tautologiska struktur. Slutsatsen för-
medlar ingen information som inte redan givits i premis-
serna. Det finns inget utrymme för vare sig omdöme eller
förnuft. Tautologin ger vid handen att vi alla kommer att
komma till samma slutsats angående Claes ansiktspryd-
nad. 

Den praktiska syllogismen exemplifieras i Gustafsson
(1994) med:
”En man vill värma sitt hus
Han tror att huset värms av en brasa
Således tänder han en brasa”

Genom att vi förstår premisserna förstår vi även hand-
landet i situationen. Det verkar förnuftigt och tillrådligt
under de givna omständigheterna. Den praktiska syllo-
gismen formar enligt Gustafsson (1994) en normativ san-
ningsupplevelse.
Dess generella form är:

Varje normativ utsaga döljer följaktligen en – eller sna-
rare en hel uppsättning – syllogismer. Vi uttalar dem
dock sällan, utan låter dem underförstås. Enligt Gustafs-
son (1994) förstår vi dock uppmaningar utan deras bak-
omliggande syllogismer p g a:

1. A vill X
2. A vet (eller tror, anser, …) att handlingen Y leder till X
Alltså: A gör Y
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”. . . vidden av den interindividuella förförståelsen, av den gemensam-
ma identitet människor inom en gemensam kultur och ett gemensamt
fungerande språk besitter.”52

När någon säger åt mig att jag borde vattna mina växter
mer regelbundet, så innebär det att ett antal premisser är
underförstådda, som t ex att växterna skulle må bättre av
det, att det är trivsammare i lägenheten om växterna mår
bättre, att det är bra för mig om det är trivsammare i
lägenheten, osv.

När Industrifondens handläggare rekommenderar
styrelsen att investera i Elekta döljer sig där bakom ett
fantastiskt träd av sammanhängande syllogismer. Den
övergripande syllogismen i rekommendationen är något i
stil med:

Ökar vi detaljgraden något så hittar vi snart andra syllo-
gismer – motiveringar som bygger upp och stärker den
ovanstående slutsatsen genom att premisserna legitime-
ras. Om vi tar fasta på de intervjuade projektbedömarnas
– och branschens i stort – fokus på bedömningen av indi-
viderna som ska leda företaget eller projektet, så är en
rimlig syllogism t ex: 

Tja – det var ju ett ganska tafatt försök. Vi inser ju snart
att detta inte är ett tillräckligt villkor och att resone-
mangen knappast lät så. Det säger ju ingenting om mark-
naden, de tekniska svårigheterna, den finansiella uthål-

1. Industrifonden vill investera i potentiellt framgångsrika, högtekno-
logiska tillväxtföretag
2. Enligt bedömningen är Elekta ett potentiellt framgångsrikt, högtek-
nologiskt tillväxtföretag
Alltså: Industrifonden bör investera i Elekta

1. För att vara potentiellt framgångsrika krävs kompetent ledning
2. Elekta har kompetent ledning
Alltså: Elekta är ett potentiellt framgångsrikt företag
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ligheten … Och dessutom inser vi ju snabbt att premis-
serna – åtminstone den andra – lätt skulle kunna ifråga-
sättas. Om vi ser till argumentationen kring kompeten-
sen hos Elektas ledning som faktiskt pågick i styrelsen, så
var det ungefär följande. Handläggaren Wahren redo-
gjorde för att Elektas VD var en ”man som inte låter grä-
set gro under fötterna” och att han givit ett mycket kom-
petent intryck. Därutöver konstaterade fondens dåvaran-
de styrelseordförande att han träffat Elektas VD i ett
annat sammanhang och kunde bekräfta hans goda rykte.
Därmed var saken utagerad. Vad dolde sig för syllogism
bakom detta ställningstagande? Om vi skulle konstruera
en så skulle det, baserat på förtroendet som Wahren och
syrelseordföranden verkat åtnjuta hos de övriga, nog se
ut ungefär såhär:

Problemet med den nyss konstruerade syllogismen är att
vi plötsligt befinner oss på betydligt djupare vatten än
tidigare. Premisserna stämmer förvisso med händelserna
i det studerade fallet, så till vida att vi vet att Wahren 
och styrelseordföranden faktiskt ansåg att ledningen var
kompetent och att de redogjorde för detta inför de 
övriga. Vi vet även att styrelsen övertygades om Elekta-
ledningens kompetens och inte ifrågasatte denna. Vi vet
dock inte att den andra premissen faktiskt var en godta-
gen regel. Snarare är det rimligare att anta att det inte är
en regel, utan att det kan finnas fall då andra i styrelsen
helt enkelt är av en annan uppfattning. Problemet är allt-
så att vi här ovan förutsatt att det måste dölja sig en syl-
logism bakom ett händelseförlopp som lett fram till en
normativ utsaga och en slutsats – ett antagande som vi

1. Wahren och ordföranden anser att Elektas ledning är kompetent. 
2. Om Wahren och ordföranden anser att ett företags ledning är kom-
petent, så är den det.
Alltså: Elekta har en kompetent ledning
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inte har någon grund för. Misstaget vi gjort är att för-
enkla det mänskliga omdömet – resonemangen, tänkan-
det och framväxandet av en bedömning - till att följa den
lineäritet som implicit finns inbyggd i varje syllogism.53

Att det är ett misstag kan exemplifieras av de misslycka-
de försök man gjorde med att införa dataprogram som
understöd för projektbedömandet på Industrifonden för
några år sedan. Handläggaren skulle föra in relevanta
ekonomiska data och uppskattade kvantifieringar av
olika risker och möjligheter i programmet. Utifrån detta
lanserade sedan programmet möjliga utvecklingsscena-
rios. Efter att ha köpt in ett avancerat program kunde
man, några månader senare, konstatera att ingen av
handläggarna hyste tilltro till programmet. Programmet
lyckades, uttryckt i den ovanstående diskussionens orda-
lag, helt enkelt inte fånga de premisser på vilka rekom-
mendationer lades fram. Detta är i själva verket föga för-
vånande, med tanke på att några absolut detaljerade
normsystem egentligen inte finns. (Gustafsson, 1998) De
optimistiska programmerarna hade måhända inte läst
Sundbys (1978) resonemang om hur lagen, som system
av regler, alltid lämnar luckor som inte kan fyllas igen på
annat sätt än genom tillämpningen i det enskilda fallet.
Öppningarna byggs, enligt Sundbys resonemang, in
genom användningen av ord som fungerar som avväg-
ningsmarkörer, en sorts kvalitativa markörer, som t ex
skälig, rätt, god sed, anständig, osv. Utifrån ett sådant
resonemang och lite insikt i hur resonemangen kring
bedömandet av ett projekt går torde det vara uppenbart
att ’kärnan’ i en bedömning inte skulle låta sig fångas i
ett formellt program. 
Som Gustafsson (1994) skriver:

”Det är inte i och för sig givet att den kognitivt emotionella koppling-
en mellan bedömning och aktivitet alls är en ”logisk operation” i den
form som den praktiska syllogismen anger.”54
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Att det är så vi berättar om våra handlingar betyder inte
att det är så vi drevs till att handla. Syllogismen är inte
en logik för handling, utan en logik för de normativa
utsagorna – språkövningen. 

Som Fisher (1989) anger är reglerna som avgör gil-
tigheten i syllogismen - relationen mellan premisser och
slutsats - formella. Burkes (1945/1969) dramatiserade
syllogism och det narrativa perspektivet frigör oss delvis
från syllogismens och det formellas kramp. Genom att
som Bruner (1990) utgå ifrån att mycket av det som är
väsentligt också är självklart och därför inte uttalas ser vi
att syllogismen – i all sin formella prakt - är ofullständig
och abstrakt.

55
Gustafsson (1994) talar om de ’generella

premisser’ som inte uttalas, men som alla normativa
utsagor på något sätt vilar på. 

”Det finns sålunda, vilket i praktiken är en självklarhet, inga praktiskt
relaterade utsagor som är sanna i sig. De får sin sanningspotential från
en mera allmän implicit bakgrund, från en form av ”generella premis-
ser” vilka inte uttalas.”56

Dessa är ändlösa till antalet och följaktligen omöjliga att
kartlägga. Han ger dock några exempel. T ex så antar vi
när vi betraktar mänskligt beteende att det finns en ’för-
nuftsmässig förklaring’ till beteendet. Eller att allt som
rör naturen har en ’naturlig förklaring’, att våra möjlig-
heter att förklara bara beror på om vi söker efter svaret
tillräckligt noga och länge. March och Simon påpekade
redan 1958 att företagsekonomin präglas av en sorts
optimistisk tanketradition, enligt vilken alla problem har
en lösning, om vi bara anstränger oss tillräckligt.

57

Syllogismen är – i all sin tautologiska sanning – alltså
’öppen’ i meningen att den förutsätter förståelse som inte
inbegrips i den. De referenser som gör den ’sann’ – d v s
att den ger oss en ’sanningsupplevelse’ - ligger utanför
syllogismen själv. I boken Om visshet skriver Wittgen-
stein (i Hertzbergs översättning):
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”All prövning, all bekräftelse och vederläggning av ett antagande sker
redan inom ett system. Och detta system är inte en mer eller mindre
godtycklig och tvivelaktig utgångspunkt för alla våra argument, utan
hör till det som väsentligen kännetecknar vad vi kallar ett argument.
Systemet är inte så mycket utgångspunkten för argumenten, som deras
livselement.”58

syllogismen och ’verkligheten’

Syllogismen är alltså den mekanism med vilken vi berät-
tar om vårt handlande eller resonemang i termer av
orsakslogiska samband, varvid vi förväntar oss att skapa
en Aha-upplevelse hos åhöraren. (Koestler, 1964) Som
Langer, Wittgenstein och sedermera även Gustafsson och
Hertzberg påpekar så innebär dock att vi beskriver vårt
resonemang på ett sätt inte att det är så det gick till när
vi kom fram till vår slutsats. Att tro att detta vore fallet
skulle vara att tro för det första att våra handlingar
måste föregås av en tanke och för det andra att denna
tanke måste ha formen av en logisk deduktion som lett
fram till en slutsats. Detta är i de allra flesta situationer
inte fallet. Som Langer (1988) anger utgör slutledningar
i själva verket endast en begränsad del av det mänskliga
tänkandet. Vidare skriver Hertzberg (1996) t ex:

”Vårt insiktsfulla handlande baserar sig bara i undantagsfall på att vi
s.a.s. räknar ut vad vi bör göra.59

Kanske analyserar vi vår reskassa för att bestämma om
vi har råd att spontant åka med ut på dykarkursen eller
ej. Kanske räknar vi ut vad vi ska göra när vi funderar
över vilken tid vi måste gå upp för att hinna med mor-
gonflyget och incheckningen en timme innan avgång.
Situationer av den typen kännetecknas dock av att de är
relativt slutna i meningen att vi har ett mycket begränsat
antal variabler att ta hänsyn till. Vi funderar t ex inte
över möjligheten att under dykfärden bli rånade av pira-
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ter eller att piloten ska flyga iväg en timme tidigare än
utsatt tid. Betydligt vanligare är situationer som anting-
en är så komplicerade att en slutledning inte är möjlig,
eller tvärtom så överskådliga att man omedelbart ’ser’
vad man ska göra. 

Syllogismen anger formen för det regelmässiga i det
rationella. Det tautologiska i såväl den teoretiska som
praktiska syllogismen gör slutsatsen logisk och oundvik-
lig när förutsättningarna är givna. Syllogismen berättar
om det orsakslogiska sambandet och för rationellt,
logiskt och regelmässigt fram åhöraren till den oundvik-
liga slutsatsen. 

Det ligger här nära till hands att se på tänkande som
en sorts mekanisk process med vilken vi utifrån vissa
givna fakta når fram till nya fakta som tidigare var utom
räckhåll för oss. Detta förvirrade synsätt bottnar i vad
Popper (1990/1995) kallar ’den mänskliga strävan efter
determinism’, och är enligt Hertzberg (1996) ett uttryck
för vår flitigt förekommande benägenhet att passa in de
företeelser som omger oss i en gång för alla givna 
kategorier.

”Det är f.ö. också ett misstag att anta att det resonemang jag utför när
jag räknar ut vad jag ska göra har karaktären av en deduktiv slutled-
ning: vi ’använder’ inte deduktion när vi resonerar, utan deduktiva
modeller är ett sätt att framställa strukturen hos ett resonemang, något
i stil med ett koordinatsystem.”60

Den ryska psykologen Alexander Romanovich Luria
(1976) visade att dylika ’koordinatsystem’ inte nödvän-
digtvis är ett spontant naturriktigt sätt att tänka på.
Luria, som gjorde studien med Lev Vygotsky, hade som
utgångspunkt att högre kognitiva aktiviteter är sociohis-
toriska till sin natur. Inte bara innehållet, utan även de
generella formerna för de kognitiva processerna förän-
dras, menade han, i takt med att historien och kulturen
rullar på. I Uzbekistan och Kirgisien träffade Luria på ett
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folkslag, Kashgarerna, som beskrivs som mer eller min-
dre illitterata, underutvecklade män och kvinnor i
avlägsna byar utan kontakt med moderna sociala akti-
viteter. När Luria ville utforska deras uppfattning av 
generaliseringar, logisk deduktion, problemlösning, m m
utspelade sig t ex följande ganska charmiga intervju: 

”I den avlägsna Norden, där det är snö, så är alla björ-
nar vita. Novaya Zemlya ligger i den avlägsna Norden.
Vilken färg har björnarna där?”

61

”Det finns olika sorters björnar.” svarar kashgaren.

När Luria upprepar sin fråga får han svaret:

”Jag vet inte: Jag har sett en svart björn, jag har aldrig
sett några andra … Varje trakt har sina egna djur. Om
den är vit, kommer de att vara vita; om den är gul kom-
mer de att vara gula.”

”Men vilken slags björnar finns det i Novaya Zemlya?”

”Vi talar alltid om sånt vi kan se; vi talar inte om sånt vi
inte har sett.”

Lurias studie visar att det mänskliga tänkandet är starkt
kulturellt betingat och påverkas av kulturella förän-
dringar, eller ”civilisationsprocessen” som Norbert
Elias

62
skulle säga. Det är alltså inte fråga om ett ”natur-

ligt”, spontant existerande tankesätt, utan om ett kultur-
producerat sådant. Som Gustafsson (1994) påpekar så
skapar tänkandet sanningsupplevelsen inom sig självt.
Det avbildar inte nödvändigtvis någon ”naturlig san-
ning”, som skulle existera utanför tänkandet.
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form och innehåll

Dock – innan resonemangen alldeles förlorar sig i det
filosofiska … Att påstå att vårt tänkande inte avbildar en
yttre ”naturlig sanning” betyder ju t ex inte att de farhå-
gor som Industrifondens VD hyste angående Elektas
finansiella uthållighet inte var förankrade i ’verklighe-
ten’. Elektas egna kapital var i förhållande till projektets
storlek betydligt mindre än man var van vid och fondens
VD krävde under ’slaktmötet’ att konsulter skulle kallas
in för att bedöma Elektas förmåga att klara sin del av
projektets finansiering. Industrifondens VD:s bedömning
var t ex förankrad i de konkreta siffrorna 193 Tkr i eget
kapital och uppskattade projektkostnader på 6,1 MSEK.
Uppfattningen förändrades först efter att Öhrlings kon-
sulter gjort egna kalkyler och kommit fram till att Elek-
ta nog skulle klara sin del av finansieringen. Poängen
med de filosofiska resonemangen ovan blir i detta sam-
manhang att de förklarar för oss att de syllogismer som
kan byggas kring Elektas finansiella uthållighet aldrig
nödvändigtvis är sanna. Bedömning handlar på så sätt
aldrig om sanning, utan om omdöme (som jag återkom-
mer till i kapitel 14). 

Fisher (1989) kommer till hjälp beträffande hur det
sanna eller falska kan appliceras på ett omdömes form -
den praktiska eller dramatiserade syllogismen, i vilken
han menar att de formella relationerna mellan premisser
och slutsatser kan vara sanna eller falska. Tydligare än
att tala om sanna och falska relationer i en syllogism är
dock anser jag att säga att syllogismen är giltigt om rela-
tionen mellan premisser och slutsats är vattentät (obero-
ende av om premisserna är sanna eller inte). Men låt oss
se till innehållet i fondens VD:s omdöme, som kan ha
låtit ungefär såhär; ”Det är vanskligt för ett företag med
endast 193 Tkr i eget kapital att bedriva ett utvecklings-
projekt på över 6 miljoner kronor.” 
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Innehållet, som formen inkapslar, är erfarenheten, upple-
velsen av att faktumet att företaget har 193 Tkr i eget
kapital innebär en risk när företaget ska bedriva ett
utvecklingsprojekt på över 6 miljoner kronor. Detta är ju
förstås inte någon objektiv sanning och vi vet alla att det
inte finns någon naturlag eller egenskap i faktumet att
företaget har 193 Tkr i eget kapital som tvingar på
bedömaren denna upplevelse av risk. Om inte av andra
själ så vet vi det med all önskad tydlighet efter den upp-
sjö av enorma kapitalsatsningar som under IT-boomen
gjordes i företag vars enda tillgång var några unga för-
mågor med idéer om affärer över Internet.

När några av mina vänner som är professionella
dansare diskuterar dans talar de ibland om att den tek-
niska virtuositeten – formen - kan skymma uttrycket -
innehållet. Här talar man alltså om innehåll i termer av
uttrycket, medan formen är en fråga om tekniken.
Poängen är, för dem, att det inte nödvändigtvis är så att
en mer avancerad teknik ger ett tydligare, ’bättre’, mer
berörande uttryck. Analogt är det inte så att en mer
’avancerad’ i meningen mer detaljerad syllogism står för
ett ’bättre’ eller mer övertygande omdöme.

Alasdair MacIntyre (1981/1984) skriver om hur kul-
turer som fokuserar på formen respektive innehållet i
handlingar, idéer eller myt kan sägas utvecklas i olika
riktningar. Där intresset domineras av innehållet formas
’praxis’. På motsvarande sätt kommer ett fokus på for-
mens karakteristika att leda till ritualisering, fundamen-
talisering eller radikalisering. Ett övervägande fokus på
innehållet gör att intresset i större utsträckning läggs på
känslan och tanken om det bakomliggande – ett syfte
eller en djupare mening. 

Uppdelningen mellan form och innehåll är förstås
inte mer än en intellektuell konstruktion. Som Gustafs-
son (1994) påpekar kommer vi i vår rationalistiska kul-
tur, så starkt präglad av intellektuell förklaring och för-
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ståelse i orsakslogiska termer, att tillskriva innehållet
bakomliggande orsaker. Bedömningen är på så sätt
invävd i berättelsen om den.

Att det är med syllogismer och dramatiseringar vi
berättar om vår slutsats betyder alltså inte att det är så vi
kommit fram till den och inte heller att det finns någon
’sanning’ i syllogismen sig, utanför vår förståelse eller
”sanningsupplevelse”. Syllogismen hänger samman med
vår benägenhet att passa in vår värld i ’eviga’ givna kate-
gorier och vår strävan efter determinism, vilket hänger
samman med vad jag skulle vilja kalla ytterligare en
’generell premiss’ – nämligen vårt implicita antagande
om lineäritet i världen. Även om vi med en betoning av
det narrativa i vår världsuppfattning och våra resone-
mang (som jag resonerade kring i kapitel 6) förvisso mju-
kar upp denna premiss, är det implicita antagandet om
lineäritet så gott som ständigt närvarande. Lineäritetens
betydelse ligger inte minst i dess naturliga närhet till det
rationella regelstyrda resonerandet och detta resoneran-
des form som vi ser det i syllogismen. I vår kultur är lin-
jen så basal att vi praktiskt taget tar den för givet och ger
den verklighetsstatus. Lineäriteten är en av de centrala
generella premisser gentemot vilka rationaliteten och syl-
logismen vilar. Den föranleder oss lätt att tro och ha
känslan av att våra resonemang följer en linje och att
våra slutsatser är resultatet av en serie resonemang som,
om de ordnades, skulle uppvisa ett lineärt samband. För
att förstå effekten, eller innebörden av vårt resonerande
i syllogismer är det nödvändigt att förstå vad vi menar
med lineäritet, vilket jag tror i sin tur bäst förstås genom
att se det icke-lineära.
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syllogismer och lineäritet

Antropologen Dorothy Lee (1987) resonerar om lineäri-
teten på följande sätt:

”We see it in visible nature, between material points, and we see it bet-
ween metaphorical points such as days or acts. It underlies not only our
thinking, but also our aesthetic apprehension of the given; it is basic to
the emotional climax which has so much value for us, and, in fact, to
the meaning of life itself. In our thinking about personality and cha-
racter, we have taken for granted the presence of the line.”63

Att linjen är central för vår västerländska kultur är lätt
att exemplifiera. Vi ’drar’ slutsatser från de data vi har, vi
’kommer fram’ till något, vi har ’riktlinjer’, lärare med en
krita i handen sätter snart igång att dra linjer på tavlan
oavsett om de undervisar i psykologi, ekonomi eller
fysik, grafer visar resultatet i de flesta årsredovisningar
och rapporter, fyrfältsmatriser eller trianglar visar sam-
banden mellan begrepp i akademia, vi söker och nära
nog definierar processer vi möter i tankar som förutsät-
ter ett klimax; som t ex när en kvinna är havande, eller
när vi har sex… På så sätt ’ser’ vi linjen som en del av
verkligheten, något som finns därute. Vi ser inte bara lin-
jen, utan dess verklighetsstatus gör den också till norm
för våra värderingar i många sammanhang, som t ex vid
bedömning av ett CV där det ofta anses negativt om per-
sonen inte ger intryck av att ha något av ’en linje’ i sin
karriär . . . För att se lineäriteten som generell premiss i
all dess axiomatiska glans tror jag dock att vi måste
kunna se vad ett tänkande utan lineäriteten som generell
premiss skulle innebära – eller åtminstone ett exempel på
ett sådant tänkande. 
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trobrianderna – mönster 
istället för linje

Det är genom att se det icke-lineära hos folkslaget Tro-
brianderna på ön Ontong Java som jag hoppas att vårt
lineära tänkande och några av dess implikationer ska bli
tydliga. Trobrianderna studerades i vetenskaplig mening
första gången 1922 av antropologen Bronislaw Malin-
owski. Lee (1987) var den första att resonera om deras
kultur och språk i termer av lineäritet och icke-lineäritet.
För att inte mystifiera trobrianderna mer än underlaget i
sig självt bjuder bör jag kanske nämna att Lee inte påstår
att trobrianderna inte upplever kontinuitet eller att de
inte ser linjer – de har t ex namn på stjärnkonstellationer.
Hennes poäng är att argumentera för att trobrianderna
inte automatiskt ser lineära samband. Min poäng är 
att låta kontrasten mot trobriandernas språk och tän-
kande visa den centrala rollen som det lineära har i vårt
eget tänkande – som ’generell premiss’. Eventuell kritik
av Lee’s resonemang är mig därför delvis främmande
eftersom trobrianderna, för resonemanget, inte är intres-
santa i sig, utan endast som en målande kontrast till 
ett lineärt tänkande. 

Alltså – en intressant ände att börja i är att Trobri-
anderna t ex inte använder attribut för att beskriva sub-
stantiv. Vad vi ser som ett attribut är för dem en ingredi-
ens i substantivet självt. Vad som för oss är ett och
samma substantiv  - t ex ’bärplockare’ - med två olika
attribut  - t ex ’bra’ eller ’dålig’ - är för dem två olika
saker. Substantivet ’innehåller’ på så sätt sina egenskaper.
T ex säger de inte ett ’moget äpple’ till skillnad från t ex
ett ’ruttet’ äpple där ’äppelheten’ är en sammanbindande
länk i de två uttrycken. Mognaden eller ’mogenheten’ är
för dem istället en ingrediens i ett moget äpplet som sub-
stantiv. Om äpplet inte längre är ett moget äpple upphör
det att vara just det substantivet. En frukt kallad ’taytu’
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har vissa egenskaper av hårdhet, storlek, mognad, o s v,
utan vilka objektet i fråga inte är en ’taytu’, utan någon-
ting annat. Är frukten t ex övermogen är det fråga om en
’yowana’, som innehåller övermognad som en egenskap,
eller en ’silasata’, som har framväxandet av rötter som en
inneboende egenskap. Det finns alltså inga adjektiv i
deras språk och inte heller ord som uttrycker fenomenet
’att bli’ någonting. En taytu ’blir’ inte en ’yowana’. Tay-
tun förblir en taytu. Frukten i fråga transformeras när
övermognad är en av dess egenskaper från att vara en
taytu till att vara en yowana. Om vi jämför detta med
våra namn för t ex hästar ser vi snart en skillnad. Häst,
hingst, sto, valack, för, passgångare, …, o s v är förvisso
inte olika ord för samma sak. Ett sto är inte en hingst.
Men de är alla benämningar för hästar. ’Hästigheten’ är
deras gemensamma nämnare, den sammanbindande lin-
jen. För Trobrianderna, menar Lee, finns ingen sådan
linje mellan taytu och yowana. Lee (1987) skriver vidare:

”Events and objects are self-contained points in another respect; there
is a series of beings, but no becoming. There is no temporal connection
between objects. The taytu always remains itself, it does not become
over-ripe; over-ripeness is an ingredient of another, a different being.”64

När Malinowski beskriver trobriandernas by i termer av
hyddor i en cirkel ställer Lee frågan om linjen som utgör
cirkeln verkligen finns där, eller om den är en del av Mal-
inowskis lineära kulturella axiom. Trobrianderna själva
beskriver nämligen sin by i termer av ”aggregate of
bumps”, vilket även är det uttryck de även använder för
att tala om en rad med fullastade kanoter eller knottriga
hudutslag. 

Diskussionen om lineäritet är särskilt relevant för
syllogismens roll som besvarare av den uttalade eller out-
talade frågan varför. Närvaron av ’varför’ är förvisso
starkare i de praktiska eller dramatiska syllogismerna än
i den tautologiskt definierande och konstaterande – klas-
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sindelande - teoretiska syllogismen. Trobriandernas
språk gör det dock särskilt svårt, för att inte säga omöj-
ligt, att besvara eller ställa en fråga ’varför’’. Det finns,
enligt Lee, i Trobriandernas språk t ex inga lingvistiska
distinktioner mellan då- och nutid överhuvudtaget. Inte
heller finns det jämförande uttryck som skulle kunna
relatera ett fall av ett fenomen med ett annat fall av
samma fenomen. Aktiviteter eller händelser ordnas inte i
termer av medel och ändamål. Teleologiska eller kausala
samband återfinns helt enkelt inte i språket. Det vi skul-
le anse vara ett kausalt samband i en sekvens av händel-
ser uppfattas, enligt Lee, av trobrianderna istället som en
del i en helhet av mönster.

det icke-lineäras värde och lineäriteten 
som något negativt

Aktiviteter får av trobrianderna inte sitt värde genom att
vara medel till ett mål, utan därför att de är en del i ett
mönster av handlingar. Handlingar sker organiserat, men
inte därför att det eftersträvade resultatet kräver det,
utan därför att varje handling är en del i ett förbestämt
kluster av handlingar. En analogi kan göras till stickan-
det av en tröja, på så sätt att stickningen av midjan inte
orsakar stickningen av halsen eller ärmarna och inte är
del av en serie lineärt sammankopplade handlingar.
Stickandet av midjan är dock en nödvändig handling i
mönstret av handlingar som stickandet av en tröja inne-
bär. Samtliga handlingar ingår som en del av det valda
handlingsmönstret.

Så anser trobrianderna t  ex inte att värdet eller vali-
diteten av en magisk besvärjelse på något sätt hänger
samman med huruvida ett visst resultat uppnås eller inte.
Besvärjelsens värde ligger just i att den utförs och att den
är magisk; att den nedärvts, att den har en speciell plats
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i ett mönster av aktiviteter, att den utförs av en lämplig
person. Att leta efter någon form av bevis för dess magi,
genom att t ex studera effekten av handlingen är att vara
fel ute. Handlingens magi hänger inte samman med dess
resultat i lineär, orsakslogisk mening, utan med dess plats
i ett mönster. T ex insisterar trobrianderna, enligt Malin-
owski, på att samlag inte är orsaken till barnafödsel även
om det är en nödvändig ingrediens. Barnafödseln består
av ett mönster av händelser, där samlaget är en bland
flera. T ex måste en död persons ande komma in i kvin-
nans livmoder. Ett annat exempel ser vi i kontrasten med
vår kultur, där det vanliga – i alla fall bland mina bekan-
ta – är att havandeskap inte annonseras förrän efter 
de första c a tre månaderna, efter vilka den största risken
för missfall lär vara över. Den lineära synen på havande-
skapet som del i en process vars kulmen ligger i barna-
födseln gör att havandeskapet utan barnafödsel blir 
en sorts misslyckande. Trobrianderna däremot ser
havandeskapet som ett eget tillstånd av varande som har
ett eget värde i och med den plats det har i mönstret av
handlingar. Ett havandeskap omges av långa ceremonier
som kräver mycket förberedelser och involverar många
som deltar i arbetet. Under ceremonin görs kvinnans hud
vit och hon görs vacker. Ceremonin firar dock havande-
skapet. Den har inte till syfte att underlätta kvinnans 
graviditet, babyns välbefinnande eller den senare födseln.
Inte heller ’tjänar’ kvinnans skönhet något syfte eftersom
hon under graviditeten inte ska attrahera män, inte 
ens sin make.

Lee argumenterar för att trobrianderna verkligen
uppfattar verkligheten på ett icke-lineärt sätt eftersom
det är i det icke-lineära som värdet ligger. Hon ger exem-
pel som antyder att lineäritet dessutom skulle vara
någonting negativt - en tanke som jag tycker är både
intressant och på något sätt motsägelsefullt tilltalande.
På samma sätt som en handling har sitt värde genom den
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plats den har i ett mönster av handlingar så lider också
handlingar som inte är en del av ett mönster motsvaran-
de brist på värde. Handlingar som karakteriseras av line-
äritet är därför särskilt motbjudande och omoraliska.

T ex är en del av handlingsmönstret kring barnaföd-
seln att samlag ska föregås av att pojken i fråga ger en
gåva till flickan. Om han dock ger gåvan för att vinna
hennes gunst kommer han att föraktas. 

Vår historieskrivning görs i kronologisk ordning för
att förklara revolutioners förekomst och utgången av
vunna och förlorade bataljer. Utveckling är förändring
längs en tidsaxel där någonting förbättras med tiden.
Från morse till telefoner och mobiltelefoner. Utveckling-
ens senaste steg är på så sätt kulmen på en process, kli-
max, för någonting som pågått och lett till det. För tro-
brianden är det, enligt Lee, förkastligt att tänka på his-
torien i termer av kulmen eller klimax. Det finns ingen
gräns mellan dåtid, nutid och framtid. När de talar om
en handling som är genomförd betyder de inte att hand-
lingen hör till det förflutna. Den är en del av det mönster
som är närvarande och på så sätt snarare en del i nuet
eller tidlös. 

bedömning som mönster?

Nedan följer ett tankeexperiment - ett ’lineärt’ resone-
mang om vad det skulle innebära att se på Industrifon-
dens handläggares bedömningar och omdömen som
icke-lineära, och alltså inte som slutsatser utan som delar
av ett mönster.65

Hur skulle ett sådant icke-resonemang se ut? På
något sätt skulle det krävas att vi inte nådde en slutsats
med hjälp av syllogismer. Slutsatsen skulle hänga sam-
man med övriga uppgifter på ’lika villkor’ och inte som
logisk konsekvens till premisser – det ena skulle så att
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säga inte föregå det andra. I styrelserummet skulle hand-
läggaren då kunna föra en sorts icke-resonemang - något
i stil med: 

”Elekta har kompetent ledning, ägaren ”låter inte
gräset gro under fötterna”, med strålkniven kan bara
utomordentligt sällsynta sjukdomar behandlas, enligt
experter ett år tidigare finns det ingen marknad för pro-
dukten, strålkniven är en potentiell svensk spjutspetstek-
nologi, Elektas finansiella styrka är tillräcklig enligt Öhr-
lings konsulter, metoden erbjuder kostnadsbesparingar
för vården, produkten är för dyr för att kunna säljas som
komplement till annan utrustning och jag tycker vi ska
låna ut 3,05 MSEK till företaget!”

Hmmm – det lät väl om inte annat oseriöst –
definitivt ostrukturerat? Enligt Giddens ”reflexiva över-
vakande av aktiviteter” är ju ett av de väsentligaste kri-
terierna då vi bedömer någons kompetens att man kan
redogöra för ’varför’, vilket alltså inte låter sig göras om
vi inte tar till en eller annan form av syllogism. Föga 
förvånande kan vi konstatera att försök till syllogism-
lösa resonemang inte är den form vi känner igen från
företags styrelserum.

Handläggaren Wahren sa att arbetet med att finna
argument börjar när man väl bestämt sig för vad man
tycker om projektet. Man skulle då kunna tänka sig att
argumenten, när han väl bildat sig en uppfattning om
projektet, dök upp för honom i en o-ordning lik den i
’icke-resonemanget’ ovan. Först kom han att tänka på
den raske VDn, därefter på de sällsynta sjukdomarna, 
o s v … Därefter skulle han, eftersom han är tränad 
att presentera och argumentera kring projekt, ordna
argumenten.

Nåväl, den omedelbara slutsatsen av en sådan
beskrivning - att det sker en efterrationalisering - konsta-
terades av March och Simon redan 1958, och är knap-
past anmärkningsvärd. 
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Om vi dock håller Wittgensteins kommentar66 i minnet
om att systemet som utgör ett arguments utgångspunkt
varken är godtyckligt eller tvivelaktigt, så belyser vi kan-
ske något annat än den ’efter’-rationalisering som så lätt-
illgängligt erbjuds oss. Om systemet – syllogismerna - är
argumentets ’livselement’ så är det inte skilt från det
enskilda argumentet. Vi har inte, så att säga, vår upp-
fattning ’här’ och argumenten ’där’. Systemet – d v s upp-
fattningen om projektet – föregår inte argumentet. Argu-
mentet är del av uppfattningen på samma sätt som det
magiska för trobrianderna är magiskt genom att det är
del i det omgivande mönstret av handlingar. 

Resonemanget om trobriandernas syn på handling-
ens plats i ett mönster är analogt med Wittgensteins reso-
nemang om argumentets plats i systemet som utgör dess
’livselement’. För trobrianderna har det magiska i en
handling inte att göra med dess konsekvens, utan avgörs
av att dess komponenter är de rätta i relation till mön-
stret i vilket handlingen ingår. Analogt är argumentet rik-
tigt i förhållande till bedömningen - systemet av syllogis-
mer det ingår i – dess ’livselement’. 

Wahrens uppgift då en ansökan om finansiering lan-
dar på hans bord är att bedöma och rekommendera sty-
relsen att investera eller avstå – ’ja’ eller nej’ – men inte
endast detta. Det måste även göras på ett visst sätt. Det
måste ske på ett sätt som anses legitimt (Giddens,
1984).67 Profilschemat68 som Industrifondens handläggare
använt och styrelserapporternas strukturerande därefter
är definitivt ett legitimt sätt att presentera en gjord
bedömning på. Intressant är att schemat på samma gång
är ett verktyg för bedömningen och del i vad som anses
utgöra en legitim bedömning. Genom att indikera vad
det är att bedöma indikerar schemat även vad det är
bedöma ’rätt’ eller ’fel’. Det legitima – och dess roll som
dimension i den sociala strukturen – är en av orsakerna
till att vi inte kan dra slutsatsen att ’anything goes’. 
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Det legitima finner vi i våra handlingsregler – praxis.
Kanske kan vi säga att en projektbedömare vid

bedömningen av ett projekt känner igen ett visst ’mön-
ster’ som indikerar att det är ett ’bra projekt’. Mönstret
består i att projektet uppfyller vissa kriterier – som en
sorts regler - som t ex de som anges i profilschemat.
Genom att identifiera vissa kriterier skulle handläggaren
ha identifierat en ’hög teknisk risk’, en ’kompetent led-
ning’ eller ett ’potentiellt industrifondsprojekt’. Men –
och detta är den Wittgensteinska läxan – för att ett sådant
resonemang ska säga något om vad som verkligen sker
måste vi hålla i minnet att de begrepp med vilka vi iden-
tifierar ’kriterierna’ inte har en ’fix’ betydelse.69 ’Mönstret’
som bedömaren känner igen från ett projekt till ett annat
kan aldrig vara detsamma och inte heller ’kärnan’ i de
kriterier enligt vilket mönstret känns igen. (Glendinning,
1998) Samtidigt fungerar begreppen så att de inte bara
avser ett specifikt projekt, eller en specifik situation.
Begreppet ’kompetent’ t ex förlorar ju möjligheten att vara
ett kriterium om dess betydelse endast är knuten till ett
specifikt projekt. Begreppen som utgör de fällda omdö-
mena måste kunna uttalas om flera olika projekt. Å andra
sidan kan det som menas med ’kompetent’ hos en individ
inte vara detsamma som betydelsen av detta hos en annan.
Men detta hindrar inte att begreppet kan kommunicera
det vi vill. Dock inte i bemärkelsen att en ’specifik mening’
skulle dölja sig i begreppet som den som uttalar omdö-
met kan kommunicera till sin åhörare som kan ta emot
det. Nej, inte enligt Wittgenstein i alla fall. Men kommu-
nikationen kan dock ske genom att begreppet så att säga
’fyller sin funktion’.70 ’Mönstret’ är nog en bättre bild än
den rationalistiska lineära, om vi kan undgå att förföras
av vår (språkliga?) strävan att söka något definitivt hos
mönstret eller definierbart hos kriterierna, d v s om vi
kan se mönstret, dess kriterier och följaktligen även
bedömningen som något öppet.71 Wittgenstein skriver:
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”Seeing life as a weave, this pattern (pretence, say) is not always com-
plete and is varied in a multiplicity of ways. But we, in our conceptual
world, keep on seeing the same, recurring variations. That is how our
concepts take it. For concepts are not for use on a single occasion.”72

Om vi tar liknelsen språkspel – spel strikt, så är språk-
spelet den ram inom vilken en bedömning görs och även
den ram inom vilken en bedömning bedöms som riktig
eller kritiseras. Något kan vara ett inkorrekt drag - inom
detta spel. Men bortser vi från spelet så faller möjlighe-
ten av en bedömning bort. En given berättelse är som ett
drag i denna typ av spel. Utanför språkspelet som
bedömningen tillhör kan vi dock inte förvissa oss om att
bedömningen är vare sig korrekt eller felaktig. Utanför
berättelsen finns inget annat som kan ge oss förklaringen
till hur bedömningen kommit till stånd. Om vi vill hitta
en annan väg in till att förstå vad det är att bedöma
något än upprepandet av handläggarens beskrivning 
är vi sålunda hänvisade till att söka – inte på annat håll,
men på ett annat sätt än det som språkspelet själv erbju-
der. Ett sådan ’annat sätt’ finner vi, föreslår jag i det näst-
följande kapitlet, i Wittgensteins tankar om hur regler
hänger samman med vad det är att följa en regel.
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Bedömandet på Industrifonden är rationellt. Den som
påstod något annat skulle nog få svårt att få medhåll från
fondens handläggare eller styrelse. Rationalitet handlar i
sin tur om regelföljande i meningen att något som är
’rationellt’ inte bara gäller mig, utan även gäller någon
annan i motsvarande situation. Beiner (1983) skriver.

”… rationality is exclusively identified with rule-governed behaviour,
where the rules by which we are guided can be explicitly specified and
made available for scrutiny according to strict canons of rational met-
hod.”

73

Det auktoritära i det rationella, som ’tvingar’ oavsett
vem det är som för resonemanget, har en analog mot-
svarighet i en regels auktoritet. Det är detta som för in
resonemanget på Wittgensteins tänkande. Hans tänkan-
de kring regeln och regelföljandet ger en öppning till ett
’annat sätt’ än den rationella metodens strikta kanon.
Även för Wittgenstein är det centralt att en ’regel’ är auk-
toritär. Glendinning (1998) skriver:

”As Wittgenstein notes, the grammar of rules is precisely characterised
by the idea that they are regarded as authoritative…”74

Den klassiska rationalistiska, optimerande uppfattningen
att en bedömning skulle följa på regler kallade jag i kapi-
tel 5 aningen raljerande för att göra bedömande till något
som, likt vid köpet av en chokladkaka i en automat,
handlar om att konsultera en ’valautomat’. En tekniskt
rationell bedömning, med strikt koppling mellan regler
och omdöme skulle ju innebära att bedömningen med
nödvändighet följer av de premisser och fakta som stått
till buds, så länge som ’kalkylen’ är korrekt. Vid ’valau-
tomaten’ fälls avgörandet av processen och inte perso-
nen. Vid ett ’val’ finns till skillnad från vid ’beslut’ ingen
intentionalitet, ingen avsikt, utan valet avgörs som när
ett tåg byter räls – förutbestämt av premisserna. (Gus-
tafsson, 1994) I resonemangen i detta kapitel, kommer 
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vi se att det kanske inte riktigt är så att vi inte följer
regler när vi bedömer, utan snarare att detta att ’följa en
regel’ inte är determinerat i den mening som idén om en
logiskt deduktiv rationalitet implicerar. Kapitlet kopplar
således till de tidigare resonemangen om rationalitet i
kapitlen 5, 8 och 9. 

Men det hänger även samman med det narrativa per-
spektivet i vilket bedömandet framträder som berättan-
det om bedömningen, som diskuterades i kapitlen 6 och
7. Argumenten är då bl a att ’Homo narrans’ genom
berättelser formar sin kunskap och sin identitet i ett soci-
alt sammanhang. (Fisher, 1989) När människans ageran-
de i sociala sammanhang beskrivs genom narrativitet så
är det centrala inte främst att det berättade skapar kohe-
rens, utan att det skapar ett drama. (Mattingly, 1998)
Det narrativas form kännetecknas av Burkes
(1945/1969) pentad och den dramatiserade syllogismen.
Syllogismen följer logiska och rationella ’regler’ varför
det narrativa perspektivet inte i den meningen är ett
avsteg från det rationella. Som Beiner (1983) uttrycker
det, då han exemplifierar omdömet i schackspel: 

”In chess, standards of rationality are operative, even though it is not
a kind of rationality that dictates unitary answers – just as matters of
taste or judgment.”75

Styrkan med det narrativa perspektivet ligger dock i att
det sociala livet, sett som formandet och återskapandet
av berättelser, kännetecknas av att det är en pågående
process i vilken något ’blir till’, snarare än att handla om
att följa kulturella regler eller vanehandlingar. (MacInty-
re, 1981/1984) Rationaliteten ses då inte bara från ett
annat perspektiv, utan även i ett annat sammanhang 
än det traditionellt rationalistiska. (Gustafsson, 1994) 
I kapitel 9 argumenterade jag för att det vars form kan 
ta sig lineära uttryck – som den tekniska rationaliteten -
även kan beskrivas som mönster. Jag har även argumen-
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terat att det regelmässiga resonemanget trots dess regel-
mässighet inte kan tillskrivas ’processen’ utan specifik
syftning till individen. Giddens’ (1984) var, som del i
hans tre strukturella dimensioner för sociala system
(signification, domination och legitimation), grunden för
resonemanget om legitimitetens betydelse vid bedöman-
det i kapitel 9. Wahrens bedömning av ett projekt ska
inte bara kulminera i ett ’ja’ eller ’nej’, utan detta måste
även ske på ett visst sätt. Om bedömningen inte görs på
det legitima sätt enligt vilket bedömningar ska göras, så
är det inte en bedömning.

Summa summarum verkar såväl reglers närvaro som
deras frånvaro ha betydelse om vi ska förstå formandet
och fällandet av ett omdöme. Det följande kapitlet är
resultatet av intresset i att förstå reglers och bedömning-
ars relation. Tanken baserar sig på läsningen av Wittgen-
steins språkfilosofi och mynnar ut i en syllogism i stil
med följande:

76

1. Bedömningar och fällandet av omdömen hänger sam-
man med berättandet av legitima, analytiska utsagor,
regelföljande och språk.
2. Enligt Wittgenstein fungerar regelföljande och språk
inte ’så’
3. Alltså fungerar inte heller bedömningar och fällandet
av omdömen ’så’
Man kan även se argumentet i kapitlet som den följande
omvända syllogismen:
1. Bedömningar och fällandet av omdömen handlar om
regelföljande och språk.
2. Enligt Wittgenstein fungerar regelföljande och språk
’så’
3. Alltså fungerar även bedömningar och fällandet av
omdömen ’så’
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regler på industrifonden

Wahren pekar på fördelen med att kunna ange ett for-
mellt skäl till varför Industrifonden tackar nej till ett pro-
jekt. Det underlättar nämligen dialogen med entreprenö-
ren och obehagliga diskussioner undviks. Om orsaken
till ett avslag tvärtom inte är formell, utan av typen ’för
hög teknisk risk’, eller ’för liten marknad’ eller ’för dålig
lönsamhet’, så är det nämligen tydligt att entreprenören
gjort en annan bedömning. Det handlar då om omdöme,
varvid individerna på ett eller annat sätt tvingas att blot-
ta sig. Det handlar då, som vi konstaterade i kapitel 7,
inte längre om processen som lett fram till omdömet,
utan om individen. Fördelen för Wahren med att kunna
ge ett avslag på formella kriterier är ju att han inte kan
hållas ansvarig för de formella ramar inom vilka projek-
tet måste passa för att Industrifonden ska kunna investe-
ra. Hans individuella omdöme är då utanför den aktuel-
la bedömningen, som då istället kan legitimeras med
regler och ges en objektiv prägel. De tydligaste reglerna –
de formella kriterierna – tjänar sålunda främst till 
att legitimera vad som inte är ett Industrifondsprojekt.

Ur beskrivningen av Industrifonden framgår bl a att
det finns ett antal sådana formella kriterier - utifrån för-
ordningar och praxis – som måste uppfyllas för att Indus-
tri-fonden ska kunna investera i ett projekt. För minnets
skull och för den senare diskussionen återger jag dem här:
• Strikt företagsekonomiska principer ska vara vägledan-
de vid projektvärderingen.
• Fondens medverkan ska vara nödvändig för att projek-
tet ska komma till stånd.
• Projektet ska innebära ett stort risktagande för företa-
get. Risktagandet ska vara högre än normalt i branschen.
• Projektet ska innebära en ”offensiv förnyelse”, d v s
innebära en ny teknisk lösning, eller svara mot nya mark-
nadssatsningar. 
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• Projektet ska ha en lönsamhetspotential som svarar
mot risktagandet. En högre risk för misslyckande ska
kompenseras av en hög lönsamhetspotential vid ett lyck-
at projekt.
• Eventuell tillverkning till följd av projektet ska huvud-
sakligen vara lokaliserad inom landet.
• Projektets omfattning ska vara minst 2 MSEK.

Samtidigt påpekar Wahren att de allra flesta projekt han
får på sitt bord på ett eller annat sätt är ”gråzonsfall”, d
v s befinner sig i ”gråzonen” för vad som är eller inte är
ett Industrifondsprojekt. Detta skulle jag säga är symp-
tomatiskt för regelns, rationalitetens och syllogismens
relation till omdömet. Vad jag menar med detta ska 
förhoppningsvis förtydligas i den följande diskussionen.

Exempel på möjliga ”gråzoner” hittar vi i princip i
varje punkt, ovan. Den första punkten - att företagseko-
nomiska principer ska vara vägledande - säger kanske
inte så mycket om projektet, utan främst om metoden för
handläggarens bedömning och de hänsyn som ska tas. På
så sätt är den nog sällan orsak till ’gråzonsproblem’. Den
andra punkten – om att fondens medverkan ska vara
nödvändig – är nog i en ständig ’gråzon’. Om industri-
fonden går med är det ju omöjligt at veta hur det hade
gått om man inte hade investerat. Om man å andra sidan
inte är med i projektet kan man inte heller veta att pro-
jektet hade gått bättre om Industrifonden varit med. Där-
för har man på industrifonden även begreppet ’riskde-
lande’, som anger fondens funktion när fondens medver-
kan gör att ett projekt kan bedrivas avsevärt snabbare
eller i avsevärt större omfattning. Detta var ju ett viktigt
argument vid bedömningen av projektet i den anonymi-
serade fallstudien. Att projektet ska innebära ett stort
risktagande är, precis som de nästföljande punkterna om
en offensiv förnyelse och lönsamhetspotential som svarar
mot risktagandet uppenbart föremål för tolkning från
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fall till fall. Villkoret/regeln att tillverkningen ska ligga i
Sverige är desto tydligare – förutom formuleringen om
att det huvudsakligen ska vara så. Detta kan dock kan-
ske påstås gälla om mer än hälften av tillverkningen
hamnar här – vilket dock inte är uppenbart hur det ska
mätas. Slutligen, den ytterst kvantitativa regeln att Pro-
jektets omfattning ska vara minst 2 MSEK. Ja, inte ens
här hittar vi en entydig regel, som skulle frigöra oss från
tolkning eller åtminstone förhandling. Med ’projektets
omfattning’ avses vanligen dess kapitalbehov från början
till slut. Var projektet börjar och slutar är förstås en
definitionsfråga och därför ofta en förhandlingssak. De
’hårda’ eller ’strikta’ reglerna visar sig sålunda vid när-
mare betraktelse vara av gummi. Omdömet lurar i vas-
sen t o m vid följandet av en regel. Det kommer nämli-
gen till uttryck genom sättet på vilket regeln följs, 
hur regeln följs.

Utöver de ovanstående direktiven och förordningar-
na finns inga entydiga regler för bedömandet på indus-
trifonden. Som framgår av kapitel 2 finns dock ett
’profilschema’, som förvisso inte alltid användes, med
vilket ett projekt kan beskrivas och karakteriseras. För
minnets skull återges en del av profilschemat:
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Projektprofilens grovhet visar tydligt att den knappast
kan vara direkt relaterad till det slutgiltiga beslutet.
Handläggaren summerar inte poängen för att se om pro-
jektet ska satsas på eller ej. Projektprofilen tjänar främst
till att ge handläggaren en överblick och som checklista
över de aspekter som vanligtvis bör tas hänsyn till vid
bedömningen. Men skulle man kunna tänka sig att sche-
mat på ett icke-formaliserat sätt skulle fungera som en
sorts vag ’regelgivare’, en sorts projekttermometer; ”om
poängen är under x inom något enskild aspekt eller
under y totalt så är det för hög risk”? Ett problem med
ett sådant resonemang är att det är klart att projekt-
profilen inte kan finnas enbart som input till omdömet –
åtminstone inte profilens ingående värden. Dessa sätter
handläggaren efter sitt omdöme och de kan mycket väl
förändras under projektbedömningens gång. Att sam-
manställa projektprofilen är på så sätt att sammanställa
grunden för vad som kommer att bli ett argument. Dess-
utom kan vi minnas att Wahren beskrev att det ibland

företag poäng 1 2 3 4 5
Lönsamhet _ _ _ _ _
BR _ _ _ _ _
Framtidsutsikter _ _ _ _ _

ledning
Engagemang i projektet _ _ _ _ _
Allmän kompetens i bolaget _ _ _ _ _
Tillverkningsresurser _ _ _ _ _
Försäljningsorganisation _ _ _ _ _
Serviceorganisation _ _ _ _ _
Utbildning _ _ _ _ _

ägare
En stark ägare _ _ _ _ _
Industrialist _ _ _ _ _
Uthållig, långsiktig _ _ _ _ _

tabell, Industrifondens Profilschema för industriella utvecklingspro-
jekt
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känns som att det är först efter att han bestämt sig för
vad han tycker som han börjar leta efter argumenten.
Gränsen mellan kvantifiering och efterrationalisering är
ibland kanske hårfin. 

Men, hur går det till när projektprofilen fylls i? Finns
det en orsak? Kan det finnas en orsak? Kan vi peka på en
regel? Om vi stannar upp vid en av profilschemats aspek-
ter – t ex bedömningen av företagets ledning – kan vi,
trots att Wahren inte använde sig av profilschemat, uti-
från argument ur Wahrens bedömning rekonstruera hur
ett sådant kunde ha sett ut. Genom att därefter ifråga-
sätta det kan jakten på en regel exemplifieras. 

Wahren berömde snabbheten från Elektas sida i att
komma in med efterfrågade uppgifter och komplett
underlag för beslut. Han berömde även Leksells vaken-
het och att han inte ”lät gräset gro under fötterna”. Övri-
ga medarbetare som Wahren träffade beskrev han inte
mer än att han fått ett ”gott intryck” utav dem. De två
första punkterna om ledningens ”Engagemang i projek-
tet” och ” Allmän kompetens i bolaget” kan vi nog anse
vara en 5:a. Även den sista punken ”Utbildning” kan vi
nog ge en 5:a, baserat på att Leksell doktorerat vid Han-
dels och att uppfinnaren, Leksells far, var chefskirurg på
Karolinska. Punkten ”Tillverkningsorganisation” och
”Serviceorganisation” är det kanske rimligt att anta en
… 4:a? … baserat på att ingen av dem bedömdes som
särskilt riskfyllda av Wahren. Han kommenterade tvär-
tom att han inte lagt ned tid på att intressera sig för dessa
verksamheter eftersom de var tjänster som Elekta köpte
upp och han hade förtroende för Leksells val av välre-
nommerade samarbetspartners. ”Försäljningsorganisa-
tionen” bedömdes dock som en svaghet. Wahren bedöm-
de att det personliga kontaktnät man hade genom
faderns internationella kontakter snart skulle vara för-
brukat för den fortsatta försäljningen av den stereotak-
tiska ramen. De gamla produkternas marknad skulle,
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enligt Wahren, snart ta slut. Strålkniven var så dyr, 13 –
20 MSEK, att det skulle krävas långvarig bearbetning av
sjukhusstyrelser och chefskirurger för att kunna sälja.
Dessutom krävde försäljning av kirurgisk utrustning
stort förtroende och strålknivens användning dessutom
specialistkunnande som inte fanns på alla sjukhus. 
Försäljningsorganisationen bedömdes nog som den abso-
lut svagaste av ledningens punkter i profilschemat… kan-
ske en 2:a?

ledning
Engagemang i projektet 5
Allmän kompetens i bolaget 5
Tillverkningsresurser 4 
Försäljningsorganisation 2
Serviceorganisation 4 
Utbildning 5

Den avgörande frågan i detta verkar ju vara hur svag den
svaga länken bedöms vara. Nuteks konsulter ansåg ett år
innan Wahrens bedömning att produkten inte skulle
kunna säljas därför att dess marknad bestod av behand-
lingen av ”utomordentligt sällsynta” sjukdomar – en for-
mulering som Wahren ju behöll i sin presentation av pro-
jektet för styrelsen. Varför bedömde Wahren så annor-
lunda – åtminstone tillräckligt annorlunda för att vilja
rekommendera investeringen? Wahren påpekar i samta-
len att det i hans bedömning var av avgörande betydelse
att man litade på ledningens kompetens. Men vad var
orsaken till att man litade på deras kompetens? Indivi-
derna som ledde företaget var välutbildade och specia-
listkunniga inom sitt område och hade skapat ett välor-
ganiserat lönsamt företag. Men det är ju knappast till-
räckligt… I många andra fall, där just den beskrivningen
stämmer in sker inte investeringen, så en sådan formule-
ring är ju knappast ett tillräckligt villkor. Samtidigt
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ansågs dokumenten som Elekta skickat in välskrivna och
välgrundade och tillägg och kompletteringar kom in kort
efter varje samtal. Kan man då dra slutsatsen att om led-
ningen kommer in med kompletteringar snart och om
underlaget är ’välskrivet’ så är den också kompetent 
att driva ett industriellt utvecklingsprojekt? Nej, det 
låter ju uppenbart absurt. Istället kan man säga som
Wahren gjorde: Elektas grundare och VD Laurent Leksell
hade ’ett vinnande sätt’ och ’lät inte gräset gro under 
fötterna’. Varvid vi är snubblande nära tautologin att
ledningen bedöms som kompetent eftersom de ger ett
kompetent intryck. 

Om man ids hålla på med denna lek av ytterligare
ifrågasättande frågor av typen ’varför’ så inser man snart
begränsningen i förväntningar på någon sorts teknisk
rationalitet, det ’regelmässiga’ resonemanget. Vi hamnar
snart antingen i en absurd regel eller i en tautologi. Låt
oss då fundera över de teoretiska förutsättningarna för
regeln i en bedömning som ovan. Är det så enkelt att vi
kan säga att det är lönlöst att leta efter en regel, eftersom
den inte finns där? Sker bedömningarna på Industrifon-
den utan regler? Visst inte, kriterier som de uttalade 
villkoren i början av kapitlet, praxis eller kriterierna 
i profilschemat anger en sorts regler att följa vid bedöm-
ningen av ett projekt. Och inget av rättfärdigandena i
’efterrationaliseringen’ ovan är ’ogrundade’ eller hänger 
i luften. Men inget resonemang är heller ’urgrunden’ på
vilken de andra följer. Konsekvensen av en eventuell
’regel’ står inte heller mindre fast än regeln själv. De hän-
ger alla samman med Wahrens erfarenhet som tänkande,
social varelse. Wittgenstein (1969/1992) skriver: 

”En erfarenhetssats låter sig prövas” (säger vi). Men hur? Och varige-
nom?”77

”Vad gäller som prövning av den? – ”Men är detta en tillräcklig pröv-
ning? Och om den är det, måste den inte erkännas som en sådan i logi-
ken?” – Som om inte rättfärdigandet en gång tog slut. Men slutet är
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inte den ogrundade förutsättningen, utan det ogrundade handlings-
sättet.”78

Ifrågasättandet i den konstruerade efterrationaliseringen
ovan kan enligt Wittgenstein inte leda till en ’urgrund’
som i sin tur skulle vara ogrundad. Den första premissen
är inte ’först’. Slutet, eller startpunkten, är inte ett axiom.
Det ogrundade vi kan finna är ”det ogrundade hand-
lingssättet” och inte ”den ogrundade förutsättningen”.
Att karaktärsdraget att ”inte låta gräset gro under föt-
terna” är ett lämpligt karaktärsdrag för en industriell
ledare kan vi inte formulera som en meningsfull regel. Vi
kan, som Ryle (1949/1990) visat, i alla fall inte formule-
ra resonemanget på ett sådant sätt att dess slutsats följer
strikt som på en regel, samtidigt som regeln även gäller
utanför just det här fallet. Att tro att vi skulle finna en
’urgrund’, en ogrundad regel, är som att tro att man för
att lära ut matematik måste börja med att försäkra ele-
ven om att man är säker på att a+b=b+a och att han inte
behöver tvivla på detta.

79
Regler finns i bedömningen,

men inte som ogrundade förutsättningar. De spelar in 
på ett annat sätt. I det följande diskuteras närmare hur.

bedömning och regler

Låt oss inleda med att konstatera att regler är närvaran-
de vid bedömningar av projekt – genom praxis och for-
mulerade regler, som t ex kriterierna ovan. Låt oss även
konstatera att ingen av de ovanstående reglerna hjälper
Wahren med att entydigt bestämma sig för huruvida det
projekt han har för handen är värt att satsa på eller inte,
även om det skulle passa kriterierna. Beiner (1983) och
Vickers (1965/1995) argumenterar framgångsrikt för att
bedömningar och omdöme sker i situationer i vilka det
finns regler, samtidigt som utövandet av det specifika
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omdömet i den aktuella situationen inte följer på en regel
som en nödvändig konsekvens. Som vi har sett tidigare
följer rationaliteten en regelmässig form. Den dramatise-
rade syllogismen och dess sammanbindande logik och
’bakgrundsbrus av generella premisser’ utgör det ratio-
nella regelverket. Vickers argumenterar för att dessutom
den sociala omgivningen och särskilt känslan av ansvar
för en bedömning gör att regler är närvarande i bedöm-
ningsprocessen. Såväl Wahren på Industrifonden, som
Molinder f d Industrifonden och numera på Alfred Berg
och Wassgren på H&B Capital berättar att de inte gärna
lämnar en rekommendation för den beslutsfattande
gruppen om de inte tror att den ska gå igenom. Att
lämna en rekommendation och få avslag är en sorts bak-
läxa, som väcker obehag och oro om det skulle upprepas
flera gånger. Även om en bedömning inte kan bevisas
vara rätt eller fel kan den vara bättre eller sämre och inte
minst genomförd med större eller mindre ansvarskänsla.
I diskussionerna i slaktmötet och i styrelsen då Wahren
bedömde de två fallen gick meningarna isär om flera
omdömen. Där Nuteks experter bedömt att kommer-
sialiseringsmöjligheterna för produkten var så gott som
inexistenta bedömde Wahren att Elekta redan första året
skulle nå en försäljning som täckte projektets kostnader.
När bedömningarna gick isär var det dock aldrig fråga
om huruvida endera partens bedömning var ’ansvars-
full’. Att professionella bedömare eller styrelsemedlem-
mar med ungefär samma utbildningsnivå, liknande ålder,
liknande kulturell bakgrund, skolning i samma industri,
o s v bedömer ett projekt olika  tycker vi inte är konstigt
eller förvånande. Vi kanske t o m berömmer de som står
för ’minoritetens’ bedömning för den integritet och
ansvarskänsla de visar, som inte viker sig för konformis-
men. Skulle vi däremot anse att någon brast i sin ansvar-
skänsla i bedömningen skulle det vara att antyda att
denne någon inte följt de regler som såväl den skickli-
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gaste som okunnigaste bedömare måste följa. Att ansvar-
skänslan finns närvarande i en bedömning, och att 
den kan ifrågasättas indikerar tydligt att även sociala
regler spelar in.

I resonemang om omdömet och dess relation till
regler ger oss Kant en utgångspunkt i sin uppdelning av
omdömet i determinant och reflektivt. Som Beiner (1983)
förklarar handlar utövandet av omdömet (judgment) för
Kant om att inordna det partikulära under det universel-
la, att finna rätt kategorisering, rätt koncept med vilket
en given situation eller ett aktuellt fenomen kan förkla-
ras och klassas. Är det en ful eller vacker ros? Är det ett
bra eller dåligt projekt? Bedömningen är ’determinant’
när det universella – regeln principen, lagen – är givet i
förväg. Det ’reflektiva’ omdömet utövas när det univer-
sella saknas och istället måste skapas utifrån det partiku-
lära. Som exempel på ett ’relativt’ ’determinant’ omdöme
kan vi ta Wahrens omdöme om Elekta som ”potentiell
svensk spjutspetsteknologi”. Om vi för en kort stund
bortser från det retoriska i de valda orden kan vi se att
det finns ett antal givna kriterier enligt vilka vi kan pröva
utsagan. Vi kan t ex pröva mot relativt väldefinierade
kriterier om det är ett ’högteknologiskt’ projekt eller
’svenskt’, och om det är ’potentiellt’ i meningen att det
finns några som helst utsikter för det att lyckas med den
tekniska utvecklingen. Det ’determinerande’ omdömet
påminner om klassificerandet i det totemistiska tänkan-
det som Levi-Strauss (1972) och Gustafsson (1994) talar
om. Klassificerandet av ett projekt sker genom kontras-
tering – genom att avgöra vad det är och samtidigt 
vad det inte är. Kontrasterandet sker i det ’determiner-
ande omdömet’ genom att projektet man har att bedöma 
kontrasteras mot de aktuella klasserna och deras kriteri-
er - reglerna. 

Tar vi istället exemplet att rekommendera att inves-
teringen ska göras, att bedöma projektet som ett ’bra’
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projekt ser vi snart att detta inte låter sig motiveras med
samma ’regelmässiga’ grunder. Det ’universella’, som
stödjer att det faktiskt handlar om ett projekt som Indus-
trifonden borde investera i, är inte lika tillgängligt för
oss, varför ett omdöme av den karaktären är tydligt
’reflektivt’. Att bedöma är att relatera till framtiden – inte
utan regler, men väl utan att regler kan definiera relatio-
nen. Detta gäller analogt vid bedömningen av ett projekt
som då vi t ex står inför att göra ett drag i t ex schack.
Den reflektiva bedömningen som övergår till handling
kräver av oss att vi på något sätt har föreställt oss en
framtid – en föreställning byggd på en partikulär upp-
sättning möjligheter. Urvalet av dessa nöjer vi oss med
utan att vare sig ha förutsett dem enligt de regler vi kän-
ner till eller ha uttömt de logiska möjligheterna. (Beiner,
1983) Det konkreta och partikulära fångas inte i regeln.
Beiner (1983) beskriver:

”… in assessing the situation concretely, we actually draw upon a ’sub-
sidiary’ awareness of our position that cannot be formalized…”80

Denna typ av icke-algoritmiska mänskliga förmåga till
handling och bedömning av det partikulära då det uni-
versella inte är tillgängligt för oss, denna ”understödjan-
de medvetenheten” är vad Polanyi (1962) och andra
filosofer talar om i termer av ’tacit knowledge’. Den
’tysta kunskapen’ som något icke-artikulerbart som med-
verkar i utövandet av vårt reflektiva omdöme. 

Ur fallstudien av ’projekt två’ framgår det att Indus-
trifondens handläggare, VD och styrelse var oroade över
att projektet var ’tekniskt avancerat’ samtidigt som man
hade farhågor om att företaget saknade den nödvändiga
tekniska kompetensen. Efter att en specialistkonsult fått
utreda företagets kompetens var hans uppfattning att det
nog fanns tillräckligt tekniskt kunnande på företaget,
men att projektets tidplan var alldeles för optimistisk.
Konsulten betonade att risken för förseningar torde vara



229

stor – de var t o m ”troliga”. I bedömningen av mark-
nadspotentialen hade Wahren samtidigt resonerat att just
tidsaspekten var viktig, eftersom man trodde – utan att
så noga veta – att konkurrenterna förmodligen utveckla-
de en liknande ’ny generation’ av helautomatiskt system
för partikelräkning. Wahren betonade i rapporten till sty-
relsen att det var viktigt för projektets framgång att pro-
dukten nådde marknaden innan konkurrenterna gjorde
något liknande. Just ’tidsbristen’, som ju borde väga in
till bedömningens nackdel var dock även ett argument
för att Industrifonden rent formellt skulle kunna engage-
ra sig i projektet – allt enligt den andra punkten i listan i
inledningen av kapitlet. Hade det inte varit tidsbrist hade
industrifondens medverkan i projektet förmodligen fallit
på formella grunder eftersom Industrifondens medver-
kan svårligen hade kunnat anses nödvändig. Wahren
argumenterade nämligen inför styrelsen att fondens roll
främst var ’riskdelande’, d v s inte nödvändig för att pro-
jektet skulle bli av men väl avgörande för takten i vilken
projektet skulle genomföras. Tack vare ’tidsbristen’ stöt-
te projektet inte på hinder i reglerna. Nåväl vad bedöm-
de slutligen styrelsen? Diskussionen handlade främst om
att projektet å ena sidan hade en hög teknisk risknivå,
men samtidigt uppvisade möjligheten till betydande
marknadsframgångar och god lönsamhet – alltså under
förutsättning att den tekniska risken inte innebar 
för stora förseningar. Slutligen enades man om att 
möjligheterna ansågs uppväga risken. Förutom vid
bedömningen om att ’tidsbristen’ gjorde att fondens
medverkan skulle kunna spela en avgörande roll i pro-
jektets framgång, måste nog samtliga av Wahrens och
styrelsens resonemang – om god lönsamhet, betydande
marknadsframgångar, betydelsen av en eventuell förse-
ning, osv -  anses reflektiva.

Att det reflektiva omdömet är allestädes närvarande
visas bl a av Wittgenstein, i hans grundliga utredningar
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om regler och regelföljande i såväl boken ’Filosofiska
undersökningar’ som i ’Om visshet’. Hans resonemang,
som jag återkommer till nedan, är att tillämpandet av de
tillgängliga reglerna i en specifik situation inte i sig kan
styras av ytterligare en regel. Hur vi gör, vad vi gör då vi
följer regeln kan inte framgå av regeln själv och inte hel-
ler av en annan regel. I sådant fall skulle vi hamna i en
ändlös regress av regler som anger hur vi ska göra för att
följa en regel som talar om hur vi ska göra för att följa
en regel... o s v. Kärnan i argumentet är att människan
inte följer en sådan regress eftersom regelföljande i sig
självt implicerar att vi förstår vad det är att tillämpa en
regel – och denna förståelse får vi inte genom en regel
utan genom erfarenheten av att följa regler. ’Problemet’
som Wittgenstein beskriver är alltså inte ett problem vi
nödvändigtvis uppfattar i utövandet av sådant som kan
anses vara ’följandet av en regel’. Istället beskriver han
vad det filosofiska problemet består i då vi försöker för-
stå hur regler och regelföljande förhåller sig till varandra.
Det är ett problem som t ex möter forskaren som ska
skriva något om hur det går till att bedöma. Det är ett
problem som t ex möter den företagsekonom som ska
sätta upp en modell för hur vi borde gå tillväga. Poäng-
en är dock så enkel och grundläggande och därmed också
gäckande att den är värd att stanna upp vid ett slag.

bedömningen och exaktheten

Det finns en analogi mellan, å ena sidan, vad vår ’nor-
mala’ rationella utgångspunkt sätter upp som mål och
metod för hur en bedömning utförs och, å andra sidan,
det sätt på vilket filosofer länge betraktat målet med
filosofi. Det är förvisso tydligt att ingen förväntar sig
samma typ av argumentering i en filosofisk diskurs som
vid bedömningen av ett industriellt projekt. Analogin
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råder mellan idealet om den övertygande bedömningen –
när argumenten väl lagts fram kommer den att övertyga
åhörarna – och den filosofiska strävan, att vara vad Glen-
dinning (1998) kallar ”discourses of the end”. Enligt den
klassiska filosofin ger oss förnuftet och logiken möjlighet
att, utifrån en given utgångspunkt, resonera oss fram,
steg för steg, till slutsatsen. Den filosofiska utmaningen
och strävan blir i sökandet efter ’the discourse of the end’
att en gång för alla slå fast vad verkligheten och det
mänskliga livet består av. Motsvarigheten för bedöm-
ningen av det tekniska utvecklingsprojektet blir analogt
att utifrån utgångspunkten, d v s den information vi har
tillgång till, låta det rationella leda oss fram till slutbe-
dömningen. Som Kant påpekat ligger det implicit i en
bedömning att den strävar efter att övertyga andra.
Denna strävan tar sig uttryck i de rationella resonemang
som motiverar våra omdömen och i vilka vi implicit refe-
rerar till något som ligger utanför vår subjektiva sfär;
något som även bör gälla våra åhörare. Antagandet vi
gör är ungefär det följande: ’Även om vi kan tolka situa-
tioner på olika sätt så går det att klargöra eventuella
missförstånd och förstå varandra. Även om vi inte
’menar’ exakt samma sak med begreppen - som kompe-
tent, risk, stark ledning, eller liknande - så finns åtmins-
tone en sorts gemensam intakt kärna i varje begrepp.
Begreppen svävar inte fritt. Det finns gränser omkring
dem som avgör deras betydelse.’ 

Häri ligger refererandet till en regel enligt vilken det
rationella bör styra våra resonemang. Och häri lurar den
idealisering om exakthet enligt vilken vi lockas att reso-
nera om våra resonemang. Att resonera om bedömning-
ar tar sig, som vi ska se, en annorlunda form om vi hål-
ler Wittgensteins resonemang i minnet.

Som Glendinning förklarar ger sig Wittgenstein på
detta filosofiska ideal, men inte genom att försöka avslu-
ta traditionen genom att föra den i mål, d v s att avsluta
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den filosofiska strävan mot slutmålet, vilket hade varit i
linje med det klassiska greppet inom filosofin (Aristote-
les, Descartes, Hume, Kant, Hegel, etc). Inte heller
genom att påpeka att det inte finns någon slutstation, vil-
ket hade varit en sorts fortsättning på samma typ av
resonemang – d v s en sorts slutgiltigt svar, som visar att
det inte finns ett slutgiltigt svar. Istället söker han iden-
tifiera en sorts grundläggande strukturell figur som
karakteriserar den filosofiska traditionen (”discourses of
the end”) som sådan. Glendinning resonerar mycket
övertygande om att det är centralt för Wittgensteins verk
att han identifierat denna figur i idealet om exakthet. Det
är detta ideal som är grunden för och legitimerar anta-
gandet om att världen i grunden är enhetlig och någon-
ting som vi kan nå fullständig klarhet om. Det är ten-
densen att förutsätta och därför söka idealet om exakt-
het som håller ’filosofin’ som ”discourses of the end” vid
liv. Det är, menar jag, på analogt sätt samma tendens som
också håller vår idealisering om rationalitet vid liv. I
’Filosofiska undersökningar’ visar Wittgenstein – inte
som en matematiker skulle ’visa’, utan ungefär som då en
värd bjuder med oss på husesyn – hur vi strävar efter
ordning i vårt sinne och hur denna strävan är ute efter en
av många ordningar och inte ordningen. (Wittgenstein,
1953/1992, Filosofiska undersökningar, § 132) 81 Filoso-
ferandet, som han menar inte har en metod utan metoder,
betraktar han som en samling olika typer av terapier. (FU,
§ 133) Kanske är det idealet om exakthet – eller den
själsliga oro som utmanandet av ett sådant ideal givit - som
får en doktorand att skriva en avhandling som den här.

Tendensen om ”discourses of the end” är, översatt
till bedömandets omständigheter, att se rationaliteten
och följaktligen bedömandet som en sorts förnuftsdrivet
regelföljande vars ideala fall skulle likna något av en
algoritm. Jag har tidigare refererat till vår ’mänskliga
deterministiska tendens’ (Popper, 1990/1995) och vad
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Hertzberg (1996) förklarar är vår ’tendens’ att en gång
för alla vilja dela in världen i kategorier. Tendensen, som
Wittgenstein talar om är tendensen att se språket på det
sätt som Augustinus beskriver i sina ’Bekännelser’, med
bilden av språket som något som korresponderar med
verkligheten så att ett ords betydelse står för ett föremål
eller en företeelse i verkligheten. (FU, § 1). Wittgensteins
budskap, som ofta förklaras med att begreppens betydel-
se ligger i deras användning och inte i deras definition, är
måhända resonemangsmässigt enkelt. Anledningen till
att det ändock är värt att stanna upp vid, uttrycks kan-
ske bäst i Glendinnings ord:

“The tendency to idealise the Augustinian picture is not only widespre-
ad, . . . , it is normal.”82

“And Wittgensteins claim is that, even if it [d v s ‘the Augustini-
an picture’] does not have to be misleading, it invites idealization into
the philosophical idea of meaning. This idea of meaning is … that
words … have or signify a ‘meaning’, where this is conceived as a quasi-
objective identity that is present at hand, along with but distinct from
the word – an idea that strongly suggest that all words are basically
names”83

”Man säger: Det kommer inte an på ordet utan på dess betydelse
och tänker därvid på betydelsen som på en sak av samma slag som ordet
om också skild från ordet. Här ordet, där betydelsen.” (FU, § 120)84

Genom att t ex fundera över betydelsen av ordet ’detta’
visar Wittgenstein upp och klär av idealet om exakthet
och tendensen att se ord som ’namn’ som korresponde-
rar mot något i verkligheten. (FU, § 8). Ordet ’detta’ till-
sammans med att man pekar på föremålet i fråga skulle
enligt det Augustinska idealet innebära en större exakthet.

”… märkvärdigt nog har det en gång sagts om ordet ”detta” att det är
det egentliga namnet. Allt som vi f.ö. kallar ”namn”, vore alltså namn
endast i en inexakt, approximativ mening.” (FU, § 38).85

Och det är enligt denna ”sällsamma uppfattning”, som vi
idealiserar eller objektivifierar begreppens betydelse, som
Wittgenstein kallar vår ”tendens att sublimera vårt
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språks logik”. (FU, § 38) Denna tendens ligger skulle jag
säga bakom vår idealisering av rationalitet som regelföl-
jande, logisk deduktivt och algoritmiskt och även bakom
den ’generella premissen’ om lineäritet. Genom att ge sig
på hur ord hänger samman med deras betydelse leder
Wittgensteins resonemang vidare till regelns relation till
regelföljandet. Detta leder i sin tur till hur regler hänger
samman med omdömet och våra bedömningar. 

”… En betydelse hos ett ord är ett sätt på vilket ordet används. Det 
är nämligen vad vi lär oss när ordet först införlivas i vårt språk.”86

”Därför råder det en motsvarighet mellan begreppen ’betydelse’
och ’regel’.”87

En analogi råder mellan idealet om exakthet och idealet
att något sådant som en ’korrekt bedömning’ skulle
kunna existera. De härstammar bägge ur tendensen att
uppfatta en sorts ideal identitet, en kvasi-objektiv identi-
tet i användandet av begreppen. Det är denna uppfatt-
ning som hindrar oss att se bortom idealet om exakthet
och som föreslår för oss att det vore möjligt att finna eller
skapa ”en fullkomligt analyserad form för varje
uttryck.”. (FU, § 91) Det är denna uppfattning, eller dess
analogi, som föreslår att en ’riktig’ bedömning (d v s en
icke-felaktig) vore möjlig och att något sådant som en
fullständig analys av ett projekt vore möjligt. Tar vi
utgångspunkten i Wittgenstein kan en bedömning inte
vara ’rätt’ eller ’fel’ enligt någon strikt rationalitet – inte
heller genom att utfallet av det bedömda blir lyckat eller
misslyckat. Det ’rätta’ eller ’felaktiga’ finns endast i rela-
tion till den praxis som råder. Bedömningen är på så sätt
inte sluten, utan öppen.
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wittgenstein och ’språnget’ - den öppna 
bedömningen

Vid bedömandet av projekt på Industrifonden finns dels
explicita regler som talar om vilka kriterier ett projekt
måste uppfylla för att kunna vara ett Industrifondspro-
jekt. Dels finns normer och praxis som anger kriterierna
enligt vilka bedömningen om huruvida projektet är ’bra’
ska göras och vad som är en legitim metod att utföra
bedömningen på. För att resonera kring hur bedömning-
arna görs i förhållande till dessa regler och normer är
Wittgensteins resonemang relevanta eftersom han går
igenom de grundläggande förutsättningarna för hur våra
mänskliga överläggningar går till. 

I boken ’Om visshet’ (OV) tar han bland annat det
matematiska räknandet som ett exempel på hur vi räknar
i förhållande till de räkneregler vi lärt oss. Med något så
tydligt som matematisk logik som exempel resonerar
Wittgenstein kring hur vi förvissar oss om något och
under vilka omständigheter vi anser oss ’veta’ något.

”Vad för en sats är detta: ”Vi kan inte ha räknat fel i 12x12=144”? Det
måste dock vara en sats i logiken. – Men är den inte detsamma som,
eller kommer den inte på ett ut med, konstaterandet 12x12=144?”
(OV, § 43)

”Om du fordrar en regel ur vilken det framgår att man inte kunde
ha räknat fel här, så är svaret att vi inte lärde oss detta genom en regel,
utan genom att vi lärde oss räkna.” (OV, § 44)

Han visar att vi inte ens i de logiska matematiska satser-
na, som i exemplet 12x12=144, kan förlita oss på någon
yttre objektiv sanning. T o m i dessa satser kommer vår
visshet av att vi helt enkelt lärt oss att räkna på det sät-
tet. Vi tror att vi kan kliva ur själva räknandet för att
pröva denna ’hypotes’ och att vi därigenom ska kunna
bekräfta eller dementera den. Vi tror att vi först kan ’tro’
att 12x12=144 och senare, efter att vi förvissat oss, ’veta’
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att det är så. Men, replikerar Wittgenstein:

”… Att anse att olika [själsliga, min förklaring] tillstånd måste svara
mot orden ’tro’ och ’veta’ är som att tro att olika människor måste
svara mot ordet ”jag” och namnet ”Ludwig”, eftersom begreppen är
olika.”. (OV, § 42)

Genom att återföra vår uppmärksamhet till användning-
en och sättet på vilket vi lärt oss att räkna visar Wittgen-
stein att det inte finns någon regel enligt vilken vi kan
pröva satsen. Vi kan förvissa oss om huruvida satsen
stämmer eller inte, men inte genom att följa en regel. Det
finns helt enkelt ingen regel som anger hur vi ska förvis-
sa oss, eftersom vi inte lärt oss det genom en regel, utan
genom att räkna. Det finns ingen regel som anger när vi
kan känna visshet och när vi bör tvivla.

”Det behövs ingen regel. Ingenting fattas.” (OV, § 46)
”Så räknar man. Och detta är att räkna. Det som vi t ex lär oss i

skolan. Glöm denna transcendenta säkerhet, som sammanhänger med
ditt begrepp om själen.” (OV, § 47)

Vi räknar genom att följa en regel, men lär oss samban-
det mellan räknandet och världen genom att räkna och
leva och inte genom att följa en regel. Genom att ständigt
föra tillbaka vår uppmärksamhet på begreppens använd-
ning öppnar Wittgenstein den synbart kanske smått obe-
hagliga dörren till vad man jag skulle vilja kalla en
’grundläggande metafysisk osäkerhet’ – en värld där vi
inte kan fästa begreppens ’mening’ vid någon yttre världs-
lig motsvarighet eftersom det inte finns någon fast punkt
eller botten att förankra begreppen i. Detta innebär inte
att vi nödvändigtvis är osäkra över vare sig våra omdö-
men eller handlingar, men väl att metafysikern är dömd
att i bästa fall nöja sig med att inte finna någon fast grund.

Det finns, analogt med då vi räknar, regler att följa
när projekt bedöms på Industrifonden, men ingen regel
ger bedömaren en grund ur vilken han kan härleda att
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omdömet är riktigt. Att vi inte slutgiltigt, logiskt deduk-
tivt kan avgöra huruvida en bedömning är riktig eller
inte beror inte på att vi saknar information eller att vi i
bedömningen ska uppskatta framtida scenarios. Det är
alltså inte så att vi skulle kompensera kalkylens felmar-
ginaler med vårt omdöme. Inte heller ersätter omdömet
den bristande informationen, med vilken vi annars skul-
le ha kunnat räkna ut den riktiga bedömningen. Den
typen av resonemang är en förlängning av ’idealet om
exakthet’. Istället har det vi finner i Wittgensteins tän-
kande kring regler och regelföljande att göra med vad det
innebär att fälla omdömen. Det har att göra med vad det
är att agera. Det har att göra med våra system av syllo-
gismer, systemen av övertygelser och motsvarande tvivel.
Det har att göra med den ’grundläggande metafysiska
osäkerheten’ enligt vilken våra handlingar och omdömen
faktiskt står utan grund. 

’Osäkerheten’ stannar dock vid att vara ’metafysisk’
så till vida att den på intet sätt gör att vi faktiskt tvivlar.
Att vi inte har en grund för vår visshet och våra överty-
gelser innebär inte att vi tvivlar. Det viktiga är att regeln
enligt vilken vi skulle kunna förvissa oss, d v s enligt vil-
ken vi skulle övergå från att ’tro’ till att ’veta’ inte finns
men inte heller saknas. 

”Man kan säga: ”Han tror det, men det är inte så.” men inte ”Han vet
det, men det är inte så” Beror detta på olikheten mellan själsstillstån-
den att tro och att veta? Nej. – Ett ”själstillstånd” kan man kanske
kalla det som kommer till uttryck i tonfallet, i gester, etc. Det skulle allt-
så vara möjligt att tala om ett själsligt tillstånd av övertygelse; och detta
kan vara detsamma vare sig man vet en sak eller tror något osant.”
(OV, § 42)

’Förvissningen’ ändrar inte tillståndet av övertygelser.
Man skulle kunna säga att vi, enligt Wittgenstein, kan ha
precis samma övertygelser oavsett om vi ’tror’ eller ’vet’.
Dessa kan vara desamma oavsett om vi ’tror’ eller anser
oss ’veta’ att det är på ett visst sätt. Därmed inte sagt att
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bedömningen behöver vara densamma. En och samma
uppsättning övertygelser skulle kunna hänga samman
med olika bedömningar. Om Wahren efter ett första
möte ’tror’ att Elektas ledning är kompetent, är detta
samma övertygelser som då han efter ytterligare möten
och telefonkontakter känner sig säkrare och ’vet’ att så
är fallet. Det kan dock vara skillnad i vilka argument han
kan presentera för att stödja trovärdigheten i ett sådant
omdöme om det skulle ifrågasättas och även skillnad i
säkerheten med vilken han skulle försvara sitt omdöme.
Han kan ha träffat fler personer i ledningen eller, som i
det anonymiserade fallet, ha anlitat en konsult som utrett
ledningens kompetens. Argumenten hänger samman med
bedömningen eftersom bedömningen kommer att sträva
efter att övertyga. Argumenten stärker på så sätt Wah-
rens beredskap att ta strid för sin ståndpunkt och benä-
genheten att bedöma enligt just det systemet av överty-
gelser som säger att Industrifonden i just dessa fall bör
investera i projekten. Enligt Wittgenstein, eller snarare
min läsning av honom, har Wahren trots mångårig erfa-
renhet och förståelse om de regler och praxis som finns
på Industrifonden ingen grund utifrån vilken han kan
härleda ett riktigt omdöme på, ingen deduktiv grund för
att handla på det ena eller andra sättet. Att han slutligen
bedömer som han gör vilar inte på någon grund som står
att finna vare sig i hans förklaringar eller bortom dem
(vad det nu skulle kunna tänkas betyda). Wittgenstein
beskriver stommen, strukturen i vårt resonerande då vi
söker avgörande skäl – det bestämmande sambandet mel-
lan regeln och regelföljandet - bl a i följande resonemang:

” Hur du än undervisar honom i hur han skall fortsätta ett prydnads-
mönster – hur kan han veta hur han ska gå vidare på egen hand? – Nå,
hur vet jag det? – om det betyder ”Har jag skäl?, så är svaret: skälen
tar snart slut. Och jag kommer då att handla, utan skäl.” (FU, § 211)

Wahrens skäl … tar snart slut. Härefter tar han steget till
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handling, till bedömningen han gör som genom ett
språng, d v s ”utan skäl”.

I motiveringen av bedömningen av Elektas ledning
finner vi inte ’grunden’, även om vi förmodligen kommer
anse oss finna dess ’orsak’. Erfarenheten kan vara orsa-
ken till våra omdömen ungefär på samma sätt som en
psykolog kan finna orsaken till våra tankar eller känslor
om något i våra tidigare erfarenheter. Erfarenheten ger
oss dock ingen ’grund’ utifrån vilken vi logiskt kan dedu-
cera ’riktigheten’ i våra omdömen.

Men – kan man kanske invända – nog har t ex Wah-
rens bedömning av Elektas ledning som ’kompetent’ en
grund. Skulle han inte ha någon grund för detta efter
flera möten med dem och över 13 års erfarenhet av pro-
jektbedömningar på Industrifonden? 

Wittgensteins besked på den punkten är ett tydligt
nej. Erfarenheten utgör inte heller den en grund för våra
övertygelser eller omdömen. Inte ens att vi märker att
vissa omdömen ’stämmer’ med verkligheten, genom t ex
att våra förväntningar infrias gång på gång, ger en grund
för vårt ”spel med omdömen” (OV, § 131) hur fram-
gångsrikt detta än må vara. Vi lär genom erfarenheten,
sedan barndomen, vad det är att fälla omdömen. Wahren
lär vidare på Industrifonden genom erfarenheten, d v s
genom att följa olika projekt, genom småpratet på fon-
den och berättelserna om de ’goda exemplen’, genom
praxis vad det är att fälla omdömen om projekt. De
’goda exemplen’ - på t ex ’bra’ eller för den delen ’dåli-
ga’ projekt, ’kompetent’ ledning, eller ’stark’ styrelse - är
grunden för det samlade ’sunda förnuftet’. (Gottsegen,
1994) Wittgenstein uttrycker att regler inte räcker till för
att fastställa en praxis. Praxis, i form av exemplet, måste
nämligen ”tala för sig själv.” (OV, § 139) utan att erfa-
renheten som den bygger på ger någon grund för vad det
riktiga omdömet består i, d v s utan en ’grund’ ur vilken
vi skulle kunna härleda uttrycket för det ’goda omdömet’
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i en specifik situation. Wahrens uttalande om Elektas led-
ning som kompetent följer inte logiskt ur hans 13-åriga
erfarenhet av projektbedömning och berättelserna om de
’goda exemplen’.

”Men är det inte erfarenheten som lär oss fälla omdömen så, dvs. att
det är riktigt att fälla omdömen så? Men hur lär oss erfarenheten det?
Kanske härleder vi det ur den, men erfarenheten råder oss inte hur man
härleder något ur den. Om den är grunden till att vi fäller omdömen så
(och inte bara orsaken) så har vi inte en ytterligare grund för att betrak-
ta detta som en grund.” (OV, § 130)

”Nej, erfarenheten är inte grunden för vårt spel med omdömen.”
(OV, § 131)

Erfarenheten skulle kunna anses utgöra en grund för
Wahrens omdömen genom att utgå ifrån principen att
det som ’alltid’ har skett också kommer att ske på nytt,
eller något i den stilen. Resonemanget skulle vara unge-
fär att eftersom dessa egenskaper varit avgörande i dessa
liknande projekt kommer de att vara avgörande även nu.
Resonemanget om erfarenheten som grund kan föras på
två sätt – utifrån eller inifrån. (1) Utifrån skulle någon
annan kunna beskriva en konstans i Wahrens sätt att
resonera. Konstansen kan vara rationell (som t ex ”Han
tycks tro på projekt med stor internationell potential.”)
eller irrationell (som t ex ”Han tycks alltid tro på rödhå-
riga individer.”) Här kan det röra sig om en sorts kausal
konstans, d v s ungefär ett slags naturlag för Wahrens
tänkande. (2) Å andra sidan kan Wahren själv, inifrån,
åberopa en konstans. Men i så fall kan han inte gärna
bara säga: ”Jag utgår från att det som alltid skett kom-
mer att ske”, vilket lämnar allt fullständigt öppet. Han
måste istället vara i stånd att ange vilka de relevanta lik-
heterna är. Han anger kanske något han anser vara en
naturlag, eller av en sådan karaktär. (Härvid anger han
dock inte en naturlag för sitt eget tänkande – vilket ju
vore att undergräva sitt eget resonemang.) Wittgensteins
poäng är att en princip av den typen förvisso kan ses som
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en sorts ”naturlag” som våra slutledningar verkar följa
(OV, § 135), men att den däremot – och detta är kärnan
– inte är ett led i våra överläggningar. Vi kan resonera om
Wahrens bedömning som om det var så han resonerade
och som om det var på detta sätt han nådde klarhet i vad
han ska bedöma. Wittgensteins poäng är att det dock
inte är så det går till när vi fäller omdömen. Vi härleder
inte våra övertygelser och väljer inte heller vad det är vi
tvivlar på. Vissa tvivel infinner sig helt enkelt inte.
Omdömet har likt övertygelserna eller tvivlen ingen
grund. Bedömningen är öppen och nås genom ett språng.

”… Dvs. jag måste någonstans börja med icke-tvivlandet; och detta är
inte, så att säga, förhastat men förlåtligt, utan det hör till fällandet av
omdömen.” (OV, § 150)

Under rubriken ”The conditions for Action and Judg-
ment” skriver Polesie (1992):

”Some rules of action say ’look before you leap’ – be prudent and care-
ful. Find out what you can about conditions before you do anything.
Others say that you might as well go right ahead and do something. In
time you will find out what befalls you. This may seem risky, but it is
nevertheless a course that most of us sooner or later have to follow.”88

Polesie beskriver här två olika tankestilar och Wittgen-
steins beskrivning är neutral i relation till bägge av dem.
Han ger, kan man säga, en originell redogörelse för vad
den första består i. Premisserna är ett sätt att försvara vår
position, snarare än att ta oss dit. Kanske kan vi säga att
de omdömen med vilka vi besvarar frågan varför inom
det rationella systemet fungerar som tankemässiga fot-
spår som leder till slutsatsen. Det kan på sätt och vis vara
lättare för en vandrare att följa längs en upptrampad stig,
men ingenting hindrar att vi när som helst går en annan
väg. Tänkandet är inte det mekaniska framåtskridandet
utan, som Wittgenstein (1953/1992) beskriver, kedjan av
själstillstånd.
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Jag kommer att tänka på en dikt om en vandrare av den
spanske poeten Antonio Machado som den spanske
sångaren Joan Manuel Serrat sjunger.

”Se oyó la voz de un poeta gritar; 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar;
golpe a golpe, verso a verso!”

”En poets röst hördes skrika;
Vandrare, det finns ingen väg, 
man skapar vägen genom att vandra; 
slag för slag, vers för vers!”

89

Machados utrop att det inte finns en väg är för mig ana-
logt med kritiken av den lineära rationaliteten enligt vil-
ken logiken och deduktionen leder oss som längs en väg
till den riktiga slutsatsen. En sorts analog dikt skulle i
den här avhandlingen bli:

En doktorand - bedömare av bedömningar - 
hördes skrika;
Bedömare, det finns ingen riktig slutsats,
slutsatsen formar du med ett språng;
handling för handling, omdöme för omdöme!
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89 Stycket är ett utdrag ur dikten Proverbios y cantares, ur Machados
diktsamling Campos de Castilla, skriven under åren 1907- 1917. Orgi-
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blickar tillbaka”.
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Jag har i det föregående argumenterat att bedömningar-
na på Industrifonden är rationella, att rationalitet förut-
sätter regelföljande och samtidigt att regelföljande sker
genom ’språng’. De följande resonemangen är inspirera-
de av Industrifondens dåvarande vVD Wahrens kom-
mentar om hur det går till att bedöma projekt. 

”När man väl bestämt sig för vad man tycker om projektet så börjar
arbetet med att leta efter argumenten.”

Tanken bakom detta kapitel är att frågor av typen som
exemplifierats ovan ska klarna genom att bedömningen
delas upp i två delar. Å ena sidan en sorts jakt på överty-
gelse och å den andra en sorts beslut, en handling. Dessa
två behandlas i detta och i det nästföljande kapitlet.

Som jag förklarat tidigare handlar bedömningar om
de tillfällen då det inte är givet av premisserna vilket val
vi bör göra. Bedömandets grundförutsättning är därför
att det finns en sorts handlingsförlamande tvivel. Med
övertygelse menar jag att tvivlet har upphört varför över-
tygelsens uppkomst, i modellen, betecknar en sorts för-
utsättning som bedömningsprocessen strävar efter att
skapa. Bedömarens strävan och intention är dock inte att
bli övertygad om vare sig det ena eller det andra, utan att
helt enkelt bli övertygad. Övertygelsen, kommer jag där-
för att argumentera, emergerar, d v s växer fram ur
bedömningsprocessen utan att styras av vare sig inten-
tion eller logisk deduktion. Intentionen är dock närva-
rande i bedömningen genom att ett uttalat omdöme
implicerar viljan att övertyga andra.

90
Utifrån empirin,

som citatet av Wahren ovan, och i kölvattnet av Witt-
gensteins resonemang om regelföljande, argumenterar
jag vidare för att en bedömning även kräver av oss att vi
bestämmer oss. Och detta bedömningens mål, att vi
bestämmer oss, når vi inte genom att härleda vår hand-
ling som en sorts nödvändig konsekvens av vår överty-
gelse. Vi tar beslutet, bestämmer, agerar och bedömer
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’rationellt’ genom en sorts spontant beslut – genom ett
’språng’ över den ’metafysiska osäkerhetens avgrund’.

” … - hur kan han veta hur han ska gå vidare på egen hand? – Nå, hur
vet jag det? – Om det betyder ”Har jag skäl?”, så är svaret: skälen tar
snart slut. Och jag kommer då att handla utan skäl.” (FU, § 211)

kruxet med att vilja förstå 
bedömningar

Visst kan jag tänka mig invändningar mot det jag skrivit
ovan. T ex något som det följande: Nog är det väl så att
Wahren efter att ha träffat Elektas ledning och läst deras
projektplaner har ’skäl’ till att rekommendera Industri-
fonden att engagera sig i projektet? Borde inte dessa skäl,
och inte en sorts ’spontant beslut’, vara avgörande för
hans rekommendation?

Det svåra i besvarandet av dessa frågor ligger i kopp-
lingen mellan begrepp som ’skäl’ och ’avgörande’ till ide-
alet om exakthet som Wittgenstein resonerar om. Att
bedömningen, som argumenterats tidigare, är öppen
hänger samman med begreppens öppenhet. Tendensen
att idealisera vår föreställning av begrepps ’betydelse’ är
inte något vi kan göra upp med en gång för alla, som t ex
om det vore en sorts återkommande logiskt misstag.
’Misstaget’ vi gör som Wittgenstein pekar på är inte till-
fälligt, utan finns i språket som en sorts strukturellt lock-
bete. Glendinning (1998) skriver:

”… while the ideal of exactness does not actually play a role in the
functioning of language our language ceaselessly enjoins the ordinary
speaker to presume its necessity.”91

När vi efterfrågar avgörande skäl som på något sätt ska
vara tvingande för bedömningen eftersträvar vi en för-
klarande logik. Denna logik hänger samman med vår
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”… strävan att förstå grundvalen för, eller väsendet i, allt erfarenhets-
mässigt.” (FU, § 89, min understrykning)92

Men denna strävan tar inte fram några nya fakta för oss.
I den logiska undersökningen vill vi inte lära oss något
nytt. Istället vill vi 

”förstå det som vi redan klart ser. Ty det tycks vi, i någon mening, inte
förstå.” (FU, §89, kursivering i originalet).

För att närma oss hur bedömningar och fällandet av
omdömen fungerar är vi betjänta av att ta till oss Witt-
gensteins varning för hur denna strävan efter logik hän-
ger samman med det vilseledande lockbete som språkets
struktur utgör. För att förstå – för att lösa de filosofiska
problemen – bör vi enligt Wittgenstein vända uppmärk-
samheten mot användningen av språket och söka en …

”… insikt i hur vårt språk arbetar, och närmare bestämt så att detta
inses i strid mot en drift att missförstå det.” (FU, § 109, kursivering i
originalet, min understrykning)

Kruxet är sålunda att vår ”strävan att förstå” (FU, § 89)
med andra ord på samma gång är en ”drift att missför-
stå” (FU, 109). Annorlunda uttryckt så är vår strävan att
undanröja den ’grundläggande metafysiska osäkerheten’
på samma gång en drift att skapa en falsk säkerhet.

språnget – ett spontant beslut

” … jag måste någonstans börja med icke-tvivlandet; och detta är inte,
så att säga, förhastat men förlåtligt, utan det hör till fällandet av omdö-
men.” (OV, § 150)93

Utan att här gå djupare in på vad som karakteriserar att
något kan ses som ett beslut, vill jag peka på någon av de
aspekter som gör det lämpligt att tala om beslut i sam-
band med ’språnget’. Ett beslut innebär att en sorts irre-
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versibilitet sker - ’Klubban har fallit’. Att tala om bedöm-
ning i form av beslut innebär dock inte nödvändigtvis att
en yttre handling har skett. Vi måste inte ha uttalat något
omdöme eller agerat utåt på något särskilt vis. Däremot
så innebär det att vi har ’bestämt oss’.

94
Det innebär om

inte annat en mental handling, en sorts ”tankehandling”.
(v Wright, 1977) Beslut har, som kulturskapelse, en
mycket stark irreversibilitet. När någon slutar röka, är
det ett viktigt steg att säga det till omgivningen. När
detta har skett finns ett ’tryck’ att hålla det man uttalat.
Om vi jämför det med vad en övertygelse kan innebära
ser vi en skillnad. Vi kan vara övertygade om något och
därefter, när nya omständigheter dyker upp eller p g a
ytterst subtila skillnader, ändra uppfattning.

95
Ett exem-

pel på hur man, på riskkapitalbolaget H&B Capital
Advisors, ändrade uppfattning om ett projekt diskuteras
i början av kapitel 12. En människa som dock ena stun-
den ’bestämmer sig’ för det ena och i nästa ’bestämmer
sig’ för det andra får vi nog i längden svårt att förstå.
’Beslut’ har kulturellt och socialt en funktion av att ’ta
oss framåt’. Vi försöker ibland medvetet skapa irreversi-
biliteter med hjälp av ’beslut’, som t ex då någon säger
sig ha slutat röka. I andra sammanhang är irreversibilite-
ten en i det närmaste oundviklig konsekvens, som t ex 
då en statsminister säger sig stödja ett inträde i EMU.

96

För en handläggare på Industrifonden är det nog profes-
sionellt katastrofalt att få rykte om sig att lättvindigt
ändra ståndpunkt.

Innan jag går vidare, är det dock viktigt att inte
glömma kruxet. Bakom vår ’drift att missförstå’ ligger
delvis att vi idealiserar tänkandet till något som i dess
renaste form vore logiskt. Som om det bakom vårt sätt
att handla, tänka eller tala om världen, bakom våra
berättelser, bakom vårt omdöme i en enskild situation
funnes en kalkyl, som egentligen var den som berättiga-
de våra uttalanden. 
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”Vi tror att idealet måste dölja sig i verkligheten; ty vi tror oss redan se
det.” (FU, § 100) 

’Det är väl klart att Wahren hade sina randiga skäl till att
rekommendera Elekta’. Jo, förvisso. Han lyckades ju
även övertyga styrelsen om det riktiga i att investera i
projektet, och visst hade han goda och väl underbyggda
motiveringar. Frågorna varför han ansåg det ena eller 
det andra kunde han tydligen besvara på ett för den pro-
fessionella styrelsen alldeles tillfredställande sätt. Men vi
bör, som jag argumenterade tidigare, inte missförstå
Wahrens förklaringar till att vara en redogörelse för hur
han nådde sin bedömning. Om vi fortsätter att ställa frå-
gan varför, så kan Wahren snart säga: ”… skälen tar
snart slut. Och jag kommer då att handla, utan skäl.”
(FU, § 211) Den regelföljande, rationella handlingen -
bedömningen - står utan grund. Att efterfråga förkla-
ringar kan vara att efterfråga information, det kan vara
att efterfråga skäl och orsaker, men det kan även vara att
efterfråga förklaringen i sig. En sorts relaterande av det
ifrågasatta till det sammanhang, det mönster till vilket
det hör.

”Erinra dig att vi ofta fordrar förklaringar, inte för deras innehålls
skull, utan för att de har formen av förklaringar. Vår fordran är arkti-
tektonisk; förklaringen är en sorts skengesims som inte uppbär något”
(FU, § 217)97

Men vad betyder egentligen detta? Vad får det för kon-
sekvens? Jag tror att det är nödvändigt att förstå Witt-
gensteins attack på det ’strukturella lockbete’ som finns i
språket för att förstå varför vi nödvändigtvis bedömer
genom ett ’språng’. I det följande fortsätter jag refereran-
det till Wittgenstein som jag påbörjade i kapitlen 9 och
10 och utvecklar det förhoppningsvis till argumentet för
bedömning som beslut.
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inte approximation

En viktig poäng är nog att förstå att Wittgensteins kritik
av ’exakthetsidealet’ (se kapitel 10) inte ersätter idealet
om en logisk ’renhet’ med en sorts logik om approxime-
ring. Det är inte heller avsett att mena att det inte finns
styrande regler, men väl att vi inte kan formulera regler
så att vi kan härleda våra ageranden därur. Wittgenstein
betonar gång på gång det ’spel’ som vår användning av
begrepp utgör och det ’spel’, den inexakthet och avsak-
nad av avgränsning och logisk grund som kännetecknar
språkets struktur och vår användning av det. Eller som
Glendinning uttrycker det:

”… indefiniteness internal to human conceptuality as such – internal to
the conceptual ’as such’ as such.”98

Och detta är inte något vi kan ’förbättra’ - det ”är inte,
så att säga, förhastat men förlåtligt” (OV, § 150).

99
Vår

idé om ”det ideala” ”vilseleder” oss ”… som om logi-
kern måste till för att äntligen visa en människa hur en
riktig sats ser ut.” (FU, § 81) Det är inte så att vi ’slarvar’
med användningen av ett begrepp. Det är inte så att
begreppen i vissa ’marginaliserade fall’ skulle ha en
annan betydelse men att det i begreppens hjärta skulle
finnas någon sorts ’intakt kärna’ som var vad vi ’mena-
de’. Betydelsen av begrepp, som ’kompetent’ i exemplet
ovan och följaktligen även av våra formulerade omdö-
men kan inte avgränsas. Ingen avgränsning kommer full-
ständigt att överensstämma med vår användning av
begreppet, eftersom begreppets användning inte har
någon skarp gräns. När Wahren bedömer ett projekt som
ett ’potentiellt Industrifondsprojekt’ har han inte iden-
tifierat någon ’kärna’ som befinner sig innanför den
gräns vid vilken ”gråzonsfallen”, som han kallar dem,
börjar. Kriterierna om ”offensiv förnyelse”, ”stort riskta-
gande”, ”hög lönsamhetspotential”, o s v som anger vad
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som är ett potentiellt Industrifondsprojekt är inte ramar
innanför vilka en beständig identifierbar kärna döljer sig.
Inte heller i Wahrens omdöme om ’kompetent ledning’
på Elekta eller vid tvekan över den ’otillräckliga tekniska
kompetensen’ i det anonymiserade fallet finns bakom
begreppen ett beständigt ’samma’ som han överför 
från bedömningen av ett projekt till ett annat. Det finns
ingen ’intakt kärna’, som Glendinning (1999) kallar det. 
Han skriver:

”… the mistake is to picture such cases as ones in which one recogni-
ses the recurrence of an identity which is unambiguously ‘the same
again’; a case in which the boundary between being or not being a cer-
tain thing is clear cut.100

Misstaget om ’den intakta kärnan’ är misstaget som t ex
får oss att tänka i banor av att vi skulle nå våra slutsat-
ser genom approximering, d v s att vi i våra omdömen
om den imperfekta världen ’egentligen’ skulle ’mena’ en
sorts ideala samband. 

Att förutsätta en ’intakt kärna’ eller att söka den i
resonemangen om våra ageranden – antingen innanför
de ramar som kriterierna ställer upp eller i begreppens
betydelse - är en följd av språkets strukturella lockbete.
Det är idealet om exakthet som lockar med en ’kärna’ i
vilken vi skulle kunna finna klarhet, definierbarhet eller
någon sorts intakt ’rest’ som är ”the same again”.

att vara sin egen måttstock  - att sitta 
kvar på karusellen

Jag kommer här att resonera kring vad påståendet ovan
- om att begreppens betydelse inte döljer sig i en kärna -
betyder för hur vi kan förstå fällandet av omdömen.
Bakom mina tankar har Wahrens omdöme av Elektas
ledning som ’mycket kompetent’ funnits som exempel.
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Hur gick det till när han efter ett fåtal telefonsamtal med
VD, ett besök på företaget och en genomläst projektbe-
skrivning bildat sig den uppfattningen?

Det finns enligt Wittgensteins Undersökningar två sätt
att ’se’, två sätt att ’känna igen’ en aspekt. Han skriver.

”Två användningar av ordet ”se”. Den ena: ”Vad ser du där?” – ”Jag
ser detta” (varpå följer en beskrivning, en teckning, en kopia). Den
andra: ”Jag ser en likhet mellan dessa båda ansikten” – den som jag
säger detta till, kan se ansiktena lika tydligt som jag själv. Betydelsen av
detta: den kategoriska skillnaden mellan seendets två ’objekt’. (FU,
kapitel xi, sid 222)

I vidareutvecklingen av resonemanget kring det andra av
hans exempel ovan finns en central poäng vars förståelse
jag tror underlättar förståelsen av vad som ibland sker då
vi fäller omdömen. Resonemanget är att igenkännande
av en aspekt i något man ser, inte måste innebära att man
slås av en likhet mellan det man just nu betraktar och
något annat som uppvisar samma aspekt. Det är inte så
att vi nödvändigtvis ’känner igen’, identifierar, kategori-
serar något genom att jämföra det med en sorts ’inre
bild’. Tvärtom är en av Wittgensteins poänger att det
måste vara möjligt att ’känna igen’ och agera i enlighet
med vårt igenkännande utan logisk, rationell överlägg-
ning, utan någon inre process som medföljer att vi ’kän-
ner igen’ en aspekt.

101
Som Glendinning skriver om Witt-

gensteins budskap:

”We must acknowledge a mode of ’recognition’ which can consist
wholly in my acting with respect to the ’what’ of objects and events wit-
hout hesitation.” 102

Jag ska återigen återgå till Wahrens omdöme att Elektas
ledning, eftersom detta visade sig vara viktigt i presenta-
tionen inför styrelsen och motiveringen av den positiva
rekommendationen. När Wahren bedömer, ’känner igen’
det ’kompetenta’ så gör han det, som vi sett, inte genom
att identifiera en inre kärna i betydelsen av ’kompetent’
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som han känner igen hos Elektas VD. Men lik förbaskat
fäller han omdömet ’kompetent ledning’ endast om vissa
och inte om andra. Lik förbaskat så tvekar han inte när
han fäller omdömet. Därav frågan ovan – hur går detta
till? Det finns praxis, erfarenhet, småprat, berättelser om
andra projekt, exempel som anger vad som ’riktigt’
menas med ’kompetent’. Dessa ’regler’ är normativa,
auktoritära. Det normativa för den ’riktiga’ användning-
en av begreppet finns i själva den vardagliga använd-
ningen och ingen annanstans. (Glendinning, 1998,
Cavell, 1976)

Men varje exempel som bygger upp regeln, varje fält
omdöme som ’korrekt’ följde de normativa reglerna, fäll-
des, som vi sett, utan grund, genom ett språng – genom
en sorts spontant beslut. Betydelsen av begreppet ’kom-
petent’ är inte ackumulativ. Utvecklingen av omdömet
genom fler exempel och projekt är inte en successiv för-
bättring av vår eller Wahrens förståelse av begreppets
kärna. När Wahren ’ser’ och bedömer Elektas ledning
som kompetent är det han ser inte en ’inre bild’ som i en
jämförelse approximativt motsvarar kärnan i ’kompe-
tent’. Språnget – beslutet att bedöma – är oundvikligt.
Det normativa ligger i handlingen, i beslutet och den nya
situationen. Det finns inget annat sätt att bedöma än att
bestämma sig.

I en berömd kommentar (FU, § 50) talar Wittgen-
stein om den mycket ”egenartade roll” som standardme-
tern i Paris spelar i det ”mätspel” som baserar sig på
metersystemet. Den egenartade rollen i språkspelet
består i att man om Parismetern varken kan säga att den
är en meter eller att den inte är en meter. En intressant
poäng är att om nu Parismetern skulle visa sig inte vara
konstant, utan ibland lite längre och ibland lite kortare,
så skulle detta inte förhindra dess funktion. Dess funk-
tion som ’standard’ förutsätter inte att den i sig är kon-
stant, även om det vi kallar ’mätning’ dock är ”bestämt
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genom en viss konstans i mätresultaten.”, (FU, § 242)
Glendinning för ett intressant resonemang om vad detta
innebär för vår användning av språket, d v s hur det t ex
går till då Wahren ’känner igen’ egenskaperna hos Elek-
tas ledning som ’kompetens’.

”The analogy with words is this: to ‘recognise’ a given use of a mark as
‘the same’ is not to recognise an identity that must, in fact, be constant
and unchanging, It does not involve or presume a claim to conform to
or know a context-transcendent identity which is ‘indefinitely repeata-
ble as the same’ – a determinate sense which is carried into every appli-
cation.“103

Kopplingen som jag ser mellan språkets grundläggande
’glidande’ karakteristika och fällandet av omdömen är
följande: Språket formar våra omdömen och genom våra
omdömen formar vi språket. Begreppens betydelse är
grunden för våra omdömen, vilka i sin tur är grunden för
begreppens betydelse. Vi känner inte igen någon kon-
stant intakt kärna i begreppen när vi fäller omdömen och
vi saknar den inte heller. Wittgenstein skriver:

”Om man skall göra sig förstådd genom språket, krävs inte bara en
överenskommelse i definitionerna utan också (hur sällsamt det än kan
låta) en överenskommelse i omdömena.” (FU, § 242)

Det konstanta vi upplever när vi i två olika sammanhang
utan att tveka kan fälla samma omdöme ligger i oss själ-
va. Det konstanta ligger i det inter-subjektiva, i männis-
kans egenskap som social varelse.

”Rather, through mastery of a way of behaving which is in itself
towards others, we are ourselves functioning as a constant. We are our-
selves the instrument of measurement of ’the same’.”104

När Wahren från en gång till en annan känner igen kom-
petens så gör han det därför att det konstanta i begrep-
pet ligger hos honom – att det är han som fäller samma
omdöme vid två olika tillfällen – och inte därför att det
finns något konstant att känna igen. Vi fungerar själva
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som måttstock på begreppens betydelse och omdömenas
riktighet. Vi kan inte förvissa oss om att omdömet är rik-
tigt genom några yttre kriterier eller genom att studera
oss själva. Men vi känner oss övertygade genom att vi
själva utgör måttstocken för det vi mäter.

105
Gustafsson

(2002) skriver om hur vi genom en sorts glissando
omärkligt förflyttar oss mellan språkspel. Han introdu-
cerar en förklarande bild – karusellen! 

”Ordens, och därmed det pågående spelets, innebörd kan plastiskt
ändras allteftersom man byter språkspel. På något sätt klarar vi dess-
utom av att slira mellan språkspel och/eller att hålla på med flera sam-
tidigt. … Det konstiga är att man kan göra det utan att det svindlar,
utan att man tappar bort sig, utan att man hela tiden trasslar in sig.
Eller, kanske är det så att det hela tiden svindlar, att man hela tiden
trasslar till det och att man hela tiden tappar bort sig – men att man i
just detta känner sig som hemma. Lite som att åka karusell: Så länge
man snurrar och man sitter där, känns allt alldeles normalt. Det är först
då man stiger av, som man förlorar balans och orientering och faller
omkull. Den absolut klara logiken, den självklara konsekvensen, upp-
lever man blott som tomhetens obalans.”106

Den modernistiska synen på rationalitet som Gustafsson
(2002) kritiserar, precis som vår strävan efter deter-
minism som Popper (1990/1995) kritiserar och det struk-
turella lockbetet om exakthetsidealet som Wittgenst-
ein (1953/1992) kritiserar, är alla exempel på vad det 
innebär att ’kliva av karusellen’. Att förlägga stand-
arden för våra ’mätningar’ – måttstocken på våra be-
grepps användning, grunden för våra omdömen – till en
intakt kärna i begreppen som vi sen kan känna igen i
objektet för vårt omdöme är att kliva av karusellen. Att
resonera om en intakt kärna i begreppens betydelse är
just detta, att kliva av flödet av handlingar, av bedöm-
ningar, av språng.

Att förutsätta en intakt kärna i begreppens betydelse
är att ge denna kärna den egenartade rollen av en sorts
konstant mätsticka. Varje användning av begreppet,
varje fällt omdöme skulle implicera en sorts jämförelse
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mellan den aktuella situationen och ’kärnan’ i betydel-
sen. I t ex det idealt rationella resonerandet om bedöm-
ningar förutsätts en sådan kärna. Här handlar kalkyl och
analys om hanterandet av approximativa osäkerheter,
varefter slutsatsen dras i enlighet med de förestående kri-
terierna och kalkylerna. I dessa har variablerna en iden-
tifierbar, definierbar kärna; en kärna som fungerar som
konstant mätsticka; ju fler egenskaper den bedömda per-
sonen kan uppvisa som stämmer in med kärnan i t ex
’kompetens’ desto säkrare kan vi vara i vårt omdöme. 
I denna typ av resonerande har vi klivit av karusellen och
blir snart yra eftersom underlaget under våra fötter plöts-
ligt står stilla. I famlandet efter en exakthet, efter en grund
för våra omdömen ramlar vi omkull. Vi har då hamnat 
i vad Gustafsson (2002) kallar ”tomhetens obalans”.

Kanske är det lättare att sitta kvar i karusellen om vi
tänker på omdömen som något som inte har någon inre
intakt kärna, utan vars betydelse istället ligger i använd-
ningen. En användning över vilken vi inte nödvändigtvis
tvekar, och som vi når utan grund, genom ett språng.
Kanske är det lättare att vara kvar i flödet av handlingar
och språng om vi ser fällandet av omdömen som ett stän-
digt slirande mellan språkspel och omdömenas innebörd
som något som i sig ständigt slirar. Att vårt sätt att fälla
omdömen i sig självt implicit är riktat till andra är grun-
den för det konstanta – d v s att vi är vår egen måttstock.
Rationaliteten följer så att säga med i rörelsen. Vi förstår
varandra och ger våra omdömen dess konstanta karak-
tär genom att sitta kvar i karusellen, genom att fortsätta
rörelsen tillsammans.

grundlös rationalitet

Men, kan man kanske fråga sig – vad har Wittgenstein
med bedömande i den praktiska, pragmatiska världen att
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göra? Vad innebär detta för fällandet av omdömen, för
bedömningen av ett projekt? Är det inte att blanda in
högtravande filosofiska resonemang i en vardaglig verk-
samhet som ligger långt från dessa djupdykningar? Nej,
detta är förstås just vad jag inte anser. Wittgenstein är
något av en vardagsempiriker i så måtto att han endast
använder enkla vardagliga uttryck och utgår ifrån dem
för att föra sina resonemang. Han resonerar om det ’nor-
mala’, inte om filosofiska ideal. Hans kritik av exakt-
hetsidealet – som enligt honom ligger bakom de
”filosofiska bulorna” – är inte på något sätt till för att
förbättra eller förfina vår användning av språket. Det är
till för att så att säga hålla oss nyktra när vi resonerar om
vad det är vi gör då vi ’menar’, ’förstår’ eller ’bedömer’
något. Det är till för att kritisera eller förhindra att vi ide-
aliserar det normala, det vardagliga till något lineärt,
logiskt deduktivt och ’tekniskt rationellt’. Det är till för
att undvika den ”dogmatism som vi så lätt hemfaller åt i
filosofin.” (FU, § 131) Som Glendinning skriver så är det
till för att kritisera all typ av teori som:

”… presents as descriptive a determination of’ the ‘normal’ or the ’ordi-
nary’ which is axiological and idealising in its inception.”107

Wittgenstein pekar på missförståndet som språkets
struktur lätt förleder oss till (och som han menar även
förledde honom) att tro: ”att den, som uttalar en sats och
menar eller förstår den, därmed bedriver en kalkyl enligt
bestämda regler.” (FU, § 81) Men om vi inte ’idealiserar’
utan på något sätt ska resonera om hur vi ’faktiskt’ gör…
var hamnar vi då? Vem har tillgång till detta? Vad ham-
nar vi i för avgrund och kaos om begreppens innebörd
inte är avgränsad? Om vi trots all världens regler, praxis,
och vår erfarenhet inte ’måste’ nå en viss slutsats? Tja –
det är detta som är poängen med, eller snarare utgångs-
punkten för, att tala om bedömningar som ett språng –
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ett beslut, ett tagande av ställning. Men detta måste nog
förklaras.

”En vaghet i logiken – önskar vi säga – kan det inte finnas. Vi lever nu
i idén: idealet ’måste’ stå att finna i verkligheten. Medan man ännu inte
ser hur det står att finna däri och inte förstår detta ’måste’:s väsen. …”
(FU, § 101)

”Den logiska satsbyggnadens stränga och klara regler ter sig för
oss som någonting i bakgrunden – som dolda i förståendets medium.
…” (FU, § 102)

”I våra tankar är idealet orubbligt. Du kan inte komma ut ur det.
Du måste alltid vända tillbaka. Det finns inget utanför, utanför saknas
livsluften. …” (FU, § 103)

”Här är det svårt att, så att säga, hålla huvudet uppe – att se att
vi måste förbli bland det alldagliga livets ting och inte råka in på den
avväg, där det tycks som om vi måste beskriva de yttersta finesserna,
som vi ju i alla fall inte kan beskriva med våra medel. …” (FU, § 106)

Vi idealiserar det sätt på vilket vi fäller ett omdöme när
vi gör det ’rationellt’, d v s när vi tycker oss ha kommit
fram till ett omdöme om vilket andra i samma situation
borde hålla med. Vi idealiserar avgränsbarheten i begrep-
pens betydelse och vad vi gör när vi menar något, istället
för att se betydelsen som något vi endast finner i använd-
ningen. Vi idealiserar vad det är att tänka som om det
vore någonting mekaniskt, logisk-deduktivt, något som
en dator skulle kunna göra, istället för att se det som
någonting liknande en kedja av själstillstånd. 

Vi idealiserar vad det är att agera och vad det är att
följa en regel som om handlingen vore determinerad av
regeln. Men Wittgenstein argumenterar att det finns ett
sätt att följa en regel på som inte är en teoretisk eller kog-
nitiv prestation (FU, § 201, 202) och samtidigt att detta
inte innebär att ett tvivel infinner sig. Att vi inte finner en
regel som kan förklara regelföljandet för oss gör inte att
vi tvivlar eller att något saknas. Förklaringen av t ex var-
för Elektas ledning bedöms ’kompetent’ åkallar inte en
regel, utan exempel – andra exempel på praktisk aktivi-
tet. Vi idealiserar vår förståelse till att gå utöver och vara
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djupare än de exempel vi kan benämna för att förklara
oss. När vi förklarar genom berättelser och exempel så
saknas ingenting. Ingenting finns bortom dem. 

”Men sträcker sig då inte förståelsen bortom alla exempel?” Ett myck-
et märkvärdigt uttryck. Och ett mycket naturligt! – men är det allt?
Finns det inte en djupare förklaring, eller måste inte förståelsen av för-
klaringen i varje fall vara djupare? – Nå, har jag då själv en djupare för-
ståelse? Har jag mer än vad jag ger i förklaringen? – men varifrån kom-
mer då känslan av att jag har något mer? Är det som om jag tolkade det
inte begränsade som en längd som är större än varje längd?” (FU, § 209)

Som konsekvens av att vår förståelse inte på något sätt är
större eller sträcker sig bortom exemplen följer att vi inte
kan luta oss mot den för att skapa en logiskt deduktiv
kedja av resonemang att följa när vi ska agera, när vi ska
bedöma. (Vilket, som sagt, inte betyder att vi tvivlar.)
När vi fäller ett omdöme – ’kompetent’ - kan vi inte här-
leda ur vår erfarenhet, av exemplen på andra tillfällen då
vi fällt samma omdöme, att detta är det riktiga omdömet
även nu. Omdömet utan grund når vi endast genom ett
’språng’ över den grundlösa avgrunden. Vi bestämmer
oss. Vi fattar ett beslut. Glendinning skriver:

”This is the claim, made in response to the drama of the possible yaw-
ning abyss, that in the use of language something like ’a new decision’
… is always called for on each occasion of the employment of a con-
cept-word.108

Beslutet är inte en rationell följd av premisser. Det är
enligt Wittgenstein inte ens ’intuitivt”. I en ofta omdis-
kuterad och flitigt tolkad fras skriver han:

”Hur avgör man då vilket steg som på en bestämd punkt är det rikti-
ga? … Riktigare än att säga att det på varje punkt behövs en intuition
vore nästan att säga: på varje punkt behövs ett nytt beslut.” (FU, § 186)

Argumentet att det inte är ett intuitivt steg hänger sam-
man med att följandet av regler, det rationella, måste
vara något jag kan kräva även av andra. Det måste vara
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auktoritärt. Mitt omdöme är i den meningen inte ’pri-
vat’, utan hänger samman med vad jag kan förvänta mig
av andra. ’Intuition’ hänger samman med inspiration,
eller någon sorts inre röst, en receptivitet, en sorts lyss-
nande och detta kan jag inte kräva av en annan att den
ska ha på samma sätt som jag. En annan invändning mot
att använda begreppet intuition i det här sammanhanget
är att det förutsätter idén om något den kan prövas mot.
T ex: ”hon gjorde en intuitiv gissning – och det visade sig
att hon hade rätt.” När vi ’bestämmer oss’ vid en bedöm-
ning handlar det inte om att förutsäga framtiden för att
senare visa sig få rätt eller fel, utan istället snarare om att
ta ställning eller ’bekänna färg’. 

Beslutet, språnget, är inte heller irrationellt eller
rationellt i någon vanlig bemärkelse. Wittgensteins
poäng att språngets ogrundade karaktär inte nödvän-
digtvis gör att vi tvivlar är viktig. Vårt uttalande av ett
omdöme behöver inte föregås av något ångestfyllt tvivel
eller ens något övervägande överhuvudtaget. Om det
ändock gör det är poängen att ingen typ av kalkyler eller
rationella resonemang kan bestämma eller avgöra vilket
omdöme vi bör fälla. Det rationella leder oss inte i mål –
till handlingen och bedömningen. Men inte heller bety-
der detta att bedömningen skulle vara irrationell. Som
Glendinning välformulerat skriver:

”This does not mean that the existential leap is irrational … rather, it
is ungrounded or structurally abyssal. That is, it is logically prior to a
determined rationality (or irrationality).”109

Alltså:
Bedömning är handling, en sorts spontant beslut, ett
ställningstagande, en beredskap till vidare handling.
Handlingen hänger samman med intentionaliteten och
denna finner vi i bedömandet i den implicita viljan att
övertyga. Beslut finner vi i bedömandet därför att vi
måste bestämma oss för en bedömning – och det kräver
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mod och engagemang eftersom individen visar sig själv.
Beslut finner vi därför att bedömaren, som Wahren säger
’bestämmer sig för vad han tycker’. Eller, i Wittgensteins
resonemang, därför att vi inte kan följa en regel som
talar om för oss vad vi ’borde tycka’ eller hur vi ’borde
agera’ i en given situation. Beslutet finner vi därför att
bedömaren måste ta ett ’språng’ från överläggning till
bedömning – ett språng över ’avgrunden’, d v s ett språng
över till en handling utan grund. Vi fäller omdömena
med säkerhet och utan tvivel, och ibland utan överlägg-
ning eller jämförelse, därför att vi själva är måttstocken
för omdömets korrekthet. Ingen inre intakt, avgränsad
betydelsekärna finns i begreppen. Vi glider omärkligt
mellan språkspel och omdömenas betydelse glider
omärkligt från ena gången de fälls till nästa. Sammanfo-
gandet av två citat från Wittgensteins ’Filosofiska under-
sökningar’ respektive ’Remarks on the Foundations of
Mathematics’ får avsluta resonemanget.

”... Vi lever nu i idén: idealet ’måste’ stå att finna i verkligheten. Medan
man ännu inte ser hur det står att finna däri och inte förstår detta
’måste’:s väsen. …” (FU, § 101)

”But why do I say  ’I must’, if it is my decision? Well, may it not
be that I must decide? Doesn’t its being a spontaneous decision merely
mean: that’s how I act; ask for no reason.”110
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90 Detta har jag tidigare påpekat utifrån hur Beiner (1983) tolkar
Kant. Det är kanske inte helt oproblematiskt att blanda tankar av Kant
och Wittgenstein – eller Beiner och Glendinning – i samma resonemang.
T ex skiljer sig Wittgensteins och Kants syn på ’begrepps betydelse’
avsevärt. Som Glendinning förklarar innebär ’att förstå ett begrepp’,
som t ex ’kompetent’ eller ’kommunikation’, för Kant att begripa  feno-
menets ’formel’ eller ’logos’. Begrepp är för Kant regler som dikterar
vad som är en korrekt användning av dem i specifika fall. Wittgenstein,
däremot, menar att vi inte kan hänvisa begreppens betydelse till dylika
regler eller ’formler’, eftersom begreppens betydelse endast ligger i
deras användning, eller uttryckt annorlunda eftersom ingenting saknas
när vi förklarar genom exempel. I resonemanget ovan ser jag dock inget
hinder i att sammanföra de två, utan tvärtom överlappningar i deras
resonemang, eftersom bägge t ex implicerar en vilja i bedömningen.
91 glendinning, s., (1998), On Being with Others – Heidegger, Der-
rida, Wittgenstein, Routledge, London, sid. 93
92 Förkortningen FU avser, som tidigare, Wittgenstein (1953/1992),
Filosofiska undersökningar, Bokförlaget Thales, Stockholm
93 Förkortningen OV avser, som tidigare, Wittgenstein, L., (1969/
1981/1992), Om visshet, Bokförlaget Thales, Stockholm
94 Det finns empiriska studier inom ekonomisk psykologi och kognitiv
psykologi, som visar att människor efter att väl ha tagit ställning i en
fråga ofta har svårt att ändra ståndpunkt, även efter att nya uppgifter
dyker upp som säger emot den ursprungliga uppfattningen,, s k post
decisional distortion. Se t ex Andersson, P., (2001), Expertise in Credit
Granting: Studies on Judgment and Decision-Making Behaviour, EFI,
Handelshögskolan, Stockholm, för en redogörelse därom.
95 Jag återkommer till detta, utifrån Wittgenstein diskussion om
aspektseende, senare i kapitlet.
96 Den senaste tidens politiska debatt och retorik är dock kanske ett
tecken på att beslutets kulturella irreversibilitet håller på att luckras
upp … 
97 En ’gesims’ är enligt Bonniers Lexikon, 1995, ”I den klassiska arki-
tekturen  ett horisontellt lyftverk som avslutar en fasad eller avdelar
fasaden mellan våningarna.” Wittgensteins poäng är att förklaringen
inte nödvändigtvis bär upp något, inte fungerar som ’logiskt lyftverk’
för vår handling.
98 glendinning, s., (1998), On Being with Others – Heidegger, Der-
rida, Wittgenstein, Routledge, London, sid. 91
99 wittgenstein, l. (1969/1981/1992), Om visshet, Bokförlaget
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100 glendinning, s., (1998), On Being with Others – Heidegger,
Derrida, Wittgenstein, Routledge, London, sid. 90
101 Det är kanske lättare att se Wittgensteins poäng i exempel på
determinerande omdömen, d v s då vi kategoriserar och korrekt ska
definiera det vi ser genom att tilldela det en klass. Vi ser en röd blom-
ma och tvekar inte att kategorisera den som röd. Jag för här dock reso-
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nemanget om reflektiva omdömen, vilka även ’drabbas’ av Wittgen-
steins resonemang eftersom det inte heller i dem finns någon identifier-
bar inre kärna. Det är intressant att lägga märke till att Wittgenstein
(1978) kallar säkerheten med vilken vi fäller ett determinerande omdö-
me för ett mått på ’rigiditeten i min måttstock’: ”The certainty with
which I call the colour ’red’ is the rigidity of my measuring rod, it is the
rigidity from which I start.” 
102 glendinning, s., (1998), On Being with Others – Heidegger,
Derrida, Wittgenstein, Routledge, London, sid.160, kursivering i 
orginalet
103 glendinning, s., (1998), On Being with Others – Heidegger,
Derrida, Wittgenstein, Routledge, London, sid.106
104 glendinning, s., (1998), On Being with Others – Heidegger,
Derrida, Wittgenstein, Routledge, London, sid.106
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protagoreisk relativism. Det handlar alltså inte om ett sofistiskt resone-
mang enligt vilket det jag tycker inte är det slutgiltiga, utan så att säga
mitt inlägg i en debatt där det finns flera parter, och där vi ibland är
överens, ibland inte.
106 gustafsson, c., (2002), Glissando – om att glida mellan verklig-
heter utan att få svindel.
107 glendinning, s., (1998), On Being with Others – Heidegger,
Derrida, Wittgenstein, Routledge, London, sid. 95
108 glendinning, s., (1998), On Being with Others – Heidegger,
Derrida, Wittgenstein, Routledge, London, sid.100
109 glendinning, s., (1998), On Being with Others – Heidegger,
Derrida, Wittgenstein, Routledge, London, sid.102
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I det följande kommer jag att argumentera för att över-
tygelsen, eller snarare vårt system av övertygelser växer
fram utan vår intention och utan att vara en logisk kon-
sekvens. Jag kommer att argumentera för att talet om
vårt system av övertygelser är analogt med att tala om
vårt system av syllogismer, d v s vår rationalitet. Jag
kommer att argumentera för att övertygelsen och ratio-
naliteten är emergenta fenomen. 

Syftet är att skapa förståelse kring frågor av typen:
Om en bedömning liknas vid ett logiskt ogrundat beslut,
som logiskt föregår (”is logically prior to”) vår rationali-
tet, vårt regelsystem – hur kan bedömningen vara ’ratio-
nell’? Om det inte finns något logiskt samband mellan
förutsättningen, i form av regeln, och handlingen, d v s
regelföljandet – på vilket sätt kan en handling anses vara
rationell? Hur kan vi anse det inför oss själva och moti-
vera det inför andra?

husgrunden som bärs upp av huset

När vi väl bestämt oss hänger de rationella argumenten
samman till en helhet. Tvetydigheter finns kvar – ’parti-
kelräknaren kan bli en oerhört lönsam produkt, bara inte
konkurrenterna hinner före’, ’strålkniven kommer att ge
mycket goda marginaler, om företaget har den finansiel-
la uthålligheten att vänta in den krångliga försäljnings-
proceduren’ – men systemet av övertygelser hänger sam-
man och pekar i en riktning – ’vi bör göra investeringen’.
När vi fäller eller förstår ett omdöme, så gör vi det i ett
sammanhang av praxis, småprat, berättelser och andra
omdömen. Omdömets trovärdighet ligger i att det hör till
en helhet av omdömen. 

”När vi börjar tro något, så är det inte en enskild sats, utan ett helt sys-
tem av satser. (Ljuset går småningom upp över det hela.) (OV, § 141)

”Det är inte enskilda axiom som blir uppenbara för mig, utan ett
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system, i vilket slutsatser och premisser ömsesidigt stödjer varandra.”
(OV, § 142)

Övertygelsen vilar dock inte på någon grund. 

”… Det som står fast gör det inte därför att det i sig är uppenbart eller
självklart, utan det hålls fast av det som ligger omkring det.” (OV, § 144)

Övertygelsen kan på så sätt jämföras med ett ramverk i
vilket delarna i sig inte är starka eller bärande. Ingen
punkt i ramverket står starkare än de övriga. Ingen över-
tygelse eller rationell syllogism, inget erfarenhetsbaserat
omdöme står på stadigare logisk grund än de övriga.

Det är dock naturligt att tänka sig att vi håller fast
vid vissa övertygelser mer än vid andra, som kan tänkas
vara mer rörliga. Vissa övertygelser är vi beredda att
våga livet för – vi tror t ex inte när vi hoppar i vattnet
från bryggan att vi plötsligt ska glömma bort hur man
simmar. Vi ifrågasätter det helt enkelt inte, men inte där-
för att det vore ologiskt att ifrågasätta det (även om det
förvisso inte vore rationellt). Dessa typer av övertygelser
skulle jag kalla för vissheter – specialfallet av ’fullkomli-
ga övertygelser’.

111
Skillnaden mellan övertygelse och

visshet skulle man kunna säga är en skillnad i grad och
inte i typ. 

Man skulle kunna säga att övertygelserna vilar på
vissheten som grund. 

”… Och om denna grundmur kunde man nästan säga att den bärs upp
av hela huset.” (OV, § 248)

inte nödvändigtvis kronologi

Dock – först vill jag bara i någon mån göra upp med eller
försvaga den ’lineära kronologi’ som så lätt letar sig in i
resonemangen när man, som jag i slutet av förra kapitlet,
talar om att något ’föregår’ (”prior to”) något annat. Det
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leder lätt tankarna till den lineära tidsaxeln och vårt
inprickande på den av vad som först måste ske för att
sedan något annat ska kunna ske. Det är inte det jag är
ute efter här. Resonemanget som Glendinning för112, att
’språnget’ logiskt föregår (”is logically prior to”) ratio-
naliteten eller irrationaliteten, vill inte jag tolka till att
beslutet nödvändigtvis skulle föregå övertygelsen– eller
rationaliteten - kronologiskt. Syftet är inte att argumen-
tera för en modell utifrån vilken vi kan följa olika faser i
bedömandet, utan istället att resonera för att förhopp-
ningsvis skapa förståelse. Tanken är inte att argumentera
för att vi först måste uppnå ’tillståndet’ att vara överty-
gade för att kunna bestämma oss och omvandla överty-
gelsen i handling. Poängen är inte att utifrån Wahrens
kommentar ”När man väl bestämt sig för vad man tyck-
er om projektet så börjar arbetet med att leta efter argu-
menten.” bygga en modell över kronologin vid bedöm-
ningar. Wahrens kommentar är i sig ’anti-kronologisk’ i
bemärkelsen att han säger att vi letar efter formuleringar
när vi väl tänkt färdigt – ett slags meta-tänkande.

Övertygelsens eller rationalitetens uppkomst är inte
uppkomsten av ett ’tillstånd’ hos den bedömande. Möj-
ligtvis kan man tänka på beslutet, d v s att faktiskt ha
bedömt, fällt omdömet och rekommenderat, som en
sorts tillstånd i bemärkelsen att det har yttre kriterier.
Kanske kan några av Wittgensteins tankar vara till hjälp:

”Vilseledande parallell: psykologin handlar om processerna i den psy-
kiska sfären liksom fysiken om dem i den fysiska.

Se, höra, tänka, känna, vilja är inte i samma mening psykologins
föremål som kropparnas rörelser, de elektriska fenomenen, etc. är fysi-
kens föremål. Det ser du därav att fysikern ser dessa företeelser, hör
dem, tänker över dem, meddelar dem till oss, men psykologen iakttar
subjektets yttranden (beteende).” (FU, § 571, kursivering och radby-
teenligt originalet)

Det är därför – om det vi avser när vi talar om överty-
gelse är något som vi kan studera i ett beteende – knap-
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past meningsfullt att tala om övertygelse som kronolo-
giskt skild från handlandet. Jag återkommer till detta
nedan i diskussionen om övertygelsens emergens.

Ett exempel – när övertygelsen ändras

Kanske hänger min ovilja till att ge övertygelsen och
beslutet någon sorts inbördes kronologi samman med
tanken att vi när vi finner övertygelsen funnit något som
inte fanns där innan vi fann det. Kanske hänger denna
tanke samman med Wittgensteins resonemang om
aspektseende i den andra delen av hans ’Filosofiska
undersökningar’. Här talar han bl a om aspektseendet
som något han ’nästan’ skulle vilja kalla en samman-
smältning av seende och tänkande.113 Övertygelsen och
beslutet är analogt i mitt resonemang en liknande sorts
sammansmältning. Resonemanget förklaras nedan. 

Om vi t ex tänker oss ett fall där en bedömare först
är övertygad om något angående ett projekt, men att
övertygelsen därefter förskjuts och förändras till följd 
av ny information; När kan man säga att någon är över-
tygad? När kan man säga om sig själv att man är 
övertygad? Karl Wassgren114 berättade om ett projekt i
vilket ’övertygelsen’ tydligt svängt under bedömandets
gång.115 Projektet, som handlade om distribution av kon-
sumentvaror, hamnade på hans bord med god timing.
Han berättade:

”Vi var sugna på att göra en investering. Vi hade tittat på många idéer
och varit väldigt kritiska. Det hade gått lång tid utan att vi gjort någon
investering, så vi kände att vi var i en investeringsfas. Vi började kan-
ske bli lite osäkra – är vi för kritiska? När projektet dök upp var vi
spontant intresserade, för vi hade nämligen fattat ett strategiskt beslut
att utöka andelen konsumentvaruprojekt i portföljen.”

Efter det första mötet mellan Karl, hans kollega, projekt-
företagets VD, ekonomichef och ett annat välrenomme-
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rat riskkapitalbolag som H&B Capital ibland samarbe-
tat med var stämningen mycket positiv. Det fanns dock
negativa sidor, som oordning i bolaget så till vida att siff-
ror i redovisningen inte stämde och att prospektet var
dåligt underbyggt. När Karl efter någon vecka ringde till
företagets VD och gav feedback indikerade han dock att
de var intresserade. VD hade mycket gott rykte – ”en
tung branschperson” - och var känd för både Karl och
hans chef. Förtroendet för honom och för konceptet var
stort och verksamheten låg i den bransch man ville in i.

Men, efter det andra mötet förändrades stämningen.
I detta möte diskuterades, på projektföretagets huvudä-
gares initiativ bland annat värderingen av företaget. Den
värdering som nu presenterades var högre än den som
presenterats i det första mötet. Trots att den nya värde-
ringen inte skulle kunna avgöra H&B Capitals möjlighe-
ter till en förtjänstfull investering blev konsekvensen stor
för Karls och hans kollegas uppfattning om företaget.
Karl kommenterade:

”Det kändes ofräscht! Vad tror de? Vi har inte ’comittat’ oss till något
och de tror att de ska trissa upp priset, genom ’smarta’ värderingsargu-
ment? Vi blev misstänksamma. Det var irriterande. Vi har inte hur
mycket tålamod som helst.”

Karl berättade att de, varje gång innan de ska göra en
investering alltid tar in revisorer som får göra en finansi-
ell bedömning och värdering, alltid tar in jurister för att
göra en legal bedömning och själva står för den ’operati-
va’ bedömningen. Att huvudägaren hanterade värdering-
en av företaget som något som lättsamt förändras från
ena dagen till den andra var inte förtroendeingivande.
Nåväl, historien slutar inte där och det visade sig till slut
– fem möten senare – att investeringen blev av, men i ett
bolag i vilket den förre huvudägaren inte längre var med.
Om man inte hade blivit av med den förre huvudägaren
så hade H&B Capital inte gjort investeringen. Det andra
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mötet innebar alltså en total omsvängning, inte p g a att
kalkylen förändrades p g a det nya högre priset, utan 
p g a att förtroendet, känslan, ’fräschören’ förändrades. 
Ens syn på något kan förändras på grundval av någon
subtil detalj eller t o m utan att något nytt kommit till.
Detta visar Wittgensteins diskussion om aspektseende
och aspektväxlingar (ankharen mm) i ’Filosofiska under-
sökningar’ del II, kapitel xi. Det intressanta där är att jag
i vissa fall måste se en viss aspekt för att kunna se det
som är evidens för aspekten. Aspekten jag ser är alltså
inte slutsatsen av en överläggning, utan något som ”går
upp för mig”

116
. Resonemanget hänger ihop med hur vi

’vet’ vad vi själva är övertygade om och vad någon annan
är övertygad om. Om någon annan kan vi säga: ”Han
tycks vara övertygad om att…”, men det är svårt att
föreställa sig vad man menar om man skulle säga om sig
själv att: ”Jag tycks vara övertygad om att …”. Jag slu-
ter mig till vad någon annan är, eller verkar vara, överty-
gad om genom att studera den andres gester, kommenta-
rer, osv. Men inga sådana observationer av mig själv,
mina egna gester, kommentarer eller tonfall ligger bakom
vad jag anser mig själv vara övertygad om. Poängen är
att jag inte drar en slutsats om vad det är jag själv är
övertygad om. Istället är förslaget i de följande styckena
att övertygelsen – d v s systemet av övertygelser, fältet av
benägenheter, systemet av rationella syllogismer – ”går
upp för mig”, det emergerar.

D v s jag ser inte skälen till aspekten förrän jag ser
aspekten. Jag kan inte ’förstå’ eller ’se’ att det är ett bra
projekt förrän jag ’an-ser’ att det är ett bra projekt – så
länge som sättet att nå slutsatsen sker via en bedömning.
Det är detta som är poängen med att tala om att vi när
vi funnit övertygelsen har funnit något som inte fanns
där innan.
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inte intention eller kausalitet heller

I bedömningsprocessen eftersträvar bedömaren att nå ett
rationellt omdöme, som övertygar och förklarar ’varför’
investeringen ’bör’ göras eller inte. Situationen är dessut-
om binär – rekommendationen är antingen ’ja’ eller ’nej’.
Frågan ’varför’ kommer att ifrågasätta bedömarens över-
tygelse och avkräva stödjande, rationella resonemang till
svar. Nåväl, ett ifrågasättande ’varför’ kan besvaras 
på två sätt – antingen med logisk eller med Burkes
(1945/1969) dramatiska syllogism, berättandet. Som jag
argumenterade i kapitel 5, så kan den rationella bedöm-
ningen inte nås som en logisk slutsats utifrån premisser-
na. Redan 1968 visade von Wright på grammatisk väg
att en tvingande beslutslogik endast kan finnas i första
person. Endast subjektet självt kan finna ett logiskt tvång
i resonemanget - Jag agerar på basis av mina premisser
och mina tolkningar, vilket får till följd att jag gör något
för att uppnå mina projekt.

Det andra sätt som återstår att besvara frågan ’var-
för’ på är Burkes dramatiska syllogism. Beträffande den
dramatiska syllogismen så indikerar Burkes term ‘purpo-
se’, som svar på ‘varför’ att han främst avser intentionel-
la handlingar. Pentaden kan dock enkelt transformeras
till att handla om alla typer av händelser om vi, istället
för ‘intention’ talar om t ex mekanism – av vilken det
skulle kunna finnas tre typer: intentionalitet (syfte), kau-
salitet och emergens. Föga förvånande kommer jag i det
följande att argumentera för att varken intentionalitet
eller kausalitet lämpar sig för att beskriva framväxten av
våra övertygelser.117 Därefter förklarar jag min syn på
emergens och varför detta är den mekanism som bäst
lämpar sig för att beskriva övertygelsens och även ratio-
nalitetens framväxt.
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Intentionalitet

Som jag resonerat tidigare så är en bedömning intentio-
nell, har en intentionell sida i Kants mening, eftersom
den strävar efter att kunna övertyga. Handlingen att
bedöma implicerar, enligt Kant, ett engagemang i att
kommunicera bedömningen och övertala. (Beiner, 1983)
Övertalandet är alltså inte en handling som är skild 
från eller extern i förhållande till bedömandet, utan tvär-
tom dess existensgrund, dess ”raison d´etre”.118 Bedöm-
ning och strävan att övertala är sålunda oskiljaktiga 
och bedömningen därför en handling präglad av en
intention. Om bedömningen må vara intentionell, så 
är övertygelsen det dock inte. Övertygelse kan vi inte
välja – vi kan inte så att säga vilja fram vår övertygelse.
(Ryle, 1949/1990) 

Övertygelsen kräver, som Hamlyn (1987) visar,
engagemang.119 Men detta innebär inte att vi blir överty-
gade genom att vi ’låter oss övertygas’. Den uppstår inte
som konsekvens av vår vilja. Vi väljer inte vad det är vi
är övertygade om. Analogt väljer vi inte heller vad vi
tvivlar eller känner visshet över. 

Engagemanget spelar dock in så att det är menings-
löst att tala om att jag är övertygad om något om jag
samtidigt inte bryr mig om huruvida övertygelsen över-
ensstämmer med verkligheten eller inte. Analogt kan
man resonera att övertygelsen även är social i meningen
att vi knappast kan vara övertygade om något och sam-
tidigt vara likgiltiga för om vi skulle kunna övertala
någon annan att tro samma sak. Det är helt enkelt orim-
ligt – förmodligen omöjligt - att vara övertygad om något
och samtidigt vara övertygad om att ingen annan skulle
kunna vara övertygad om detsamma. Att vara övertygad
om något och samtidigt vara likgiltig inför den övriga
världens tankar därom är nog liktydigt med att vara
galen, eller åtminstone att upphöra att vara en social
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varelse. Där bedömningen och beslutshandlingen förut-
sätter en vilja förutsätter övertygelsen engagemang, men
det finns en skillnad mellan att ha en möjlighet till hand-
ling och viljan att handla. 

En skillnad mellan omdöme och övertygelsen är
sålunda att övertygelsen, där omdömet implicerar viljan
att övertyga andra, implicerar tron på möjligheten. Över-
tygelsen är rationell och inter-individuell så till vida att
den implicerar möjligheten att kunna övertyga andra.
Inte ens i våra övertygelser står vi ensamma. Det ratio-
nella är, likt regeln, det auktoritära som gör att vi kan
förvänta oss att någon annan borde dela vår övertygelse.
Omvänt kan vi säga att övertygelsens ’inter-individuali-
tet’ är vad som gör den rationell.

Intentionaliteten kan inte avgöra vad bedömaren blir
övertygad om, eftersom den hederlige bedömaren inte
kommer att ha intentionen att bli övertygad om vare sig
‘ja’ eller ‘nej’. Det kan förvisso, som Karl Wassgren kom-
menterat, på förhand redan finnas en större eller mindre
benägenhet, beredskap att vilja stödja ett projekt– kan-
ske t ex därför att det var länge sedan man gjorde en
investering. På så sätt har olika projektägare större eller
mindre tur med ’timingen’ då de kontaktar en finansiär.
Men detta är inte att förväxla med den snarast korrupta
‘viljan’ att på förhand ha bestämt sig för vad rekommen-
dationen ska bli. Något sådant betraktas som mycket all-
varligt, som t ex Wahrens diskussion om ’projektmassa-
ge’ visade, i vilken han kommenterade risken för att en
handläggare engagerar sig personligt i ett projekt. ’Pro-
jektmassage’ kallade man på Industrifonden de speciella
insatser som en handläggare ibland gjorde för att försö-
ka hjälpa ett projekt med problem. Till exempel ledde
bedömningen av dataföretaget, PCQT AB, till att fonden
anlitade en konsult för att under en tid arbeta deltid med
att utveckla företagets ekonomisystem. I andra fall där
företaget varit kraftigt teknikerstyrt har fondens hand-
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läggare och konsulten under bedömningsarbetet påver-
kat projektets affärsmässiga strategi, marknadsföring el
dyl. Under bedömningsarbetet av ett utvecklingsprojekt
inom medicinsk diagnostik inom företaget Eureca AB
bedömdes avsaknaden av en lämplig marknadspartner
vara en avgörande brist i projektet. Fondens bedömare
kunde efter en veckas heltidsarbete, tack vare sina kon-
takter inom branschen, hjälpa företaget att finna en
lämplig partner. Faran, som Wahren beskrev, i samband
med projektmassagen vara att handläggaren engagerade
sig i projektet, fick personliga band till projektägarna och
att viljan att stödja projektet kunde växa fram p g a
detta. Bedömningen skulle då inte längre vara neutral.

Känslan vi lätt har att vi kommer fram till bedöm-
ningen, vårt omdöme, genom ett ’rationellt’ resonemang
– ’objektivt’ eller åtminstone ’regelstyrt’ - hänger sam-
man med just denna neutrala brist på intention i proces-
sen genom vilken övertygelsen formas. Förenklat
uttryckt bottnar känslan i att ”Eftersom jag inte ’ville’ 
bli övertygad om vare sig det ena eller det andra – så har
inte ’jag’ format min övertygelse, utan processen. Kanske
är just den känslan en av drivkrafterna bakom att vi 
så gärna vilseleds in i den teknokratiska rationaliteten,
idealet om exakthet och vår  ’deterministiska strävan’?

Kausalitet

Kausalitet är den process vi tror existerar ’där ute’. Likt
biljardbollar som träffar varandra så kommer händelser-
na att utveckla sig på ett sätt som förutbestämts av de
tidigare händelserna. Förra året, på ett seminarium, lyss-
nade jag på den svenske historikern Peter Englund. Enligt
honom var en av de främsta utmaningarna för en histo-
riker att inte falla för ”känslan av oundviklighet” inför
de historiska händelsekedjor som studerades. Han var-
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nade historiestuderanden för att låta sig förföras av de
kausala förklaringarna. Att förklara våra övertygelser på
kausal väg är snarast att beskriva de psykologiska meka-
nismerna bakom dem. Att resonera om vår egen överty-
gelse på kausal väg är antingen att undergräva vårt eget
resonemang, eller att hänvisa till någon sorts ”naturlag”
som våra slutledningar skulle följa. Återigen stöter ett
sådant resonemang på motstånd från Wittgenstein, som
t ex i § 135 i ’Om visshet’ förklarar att vi förvisso skulle
kunna peka på en dylik naturlag, men att den inte ingår
i våra funderingar. Våra övertygelser låter sig varken här-
ledas eller väljas.

”Vi måste någonstans börja med icke-tvivlandet; och detta är inte, så
att säga, förhastat men förlåtligt, utan det hör till fällandet av omdö-
men.” (OV, § 150) 

Jag ser Poppers (1990/1995) diskussion om vår ’värld av
benägenheter’, som jag kommenterar i kapitel 5, som
betydligt mer inspirerande och belysande än kausala för-
klaringar även i en diskussion om övertygelser. Popper
vänder sig mot ’den mänskliga strävan efter determi-
nism’. Genom att ersätta kausala samband med resone-
mang om benägenheter, försöker han skapa en objektiv,
icke-reduktionistisk sannolikhetslära. Som jag förklarade
tidigare menar Popper dock att ’benägenheterna’ inte
beskriver ett ’objekt’, t e x Wahren. De är istället del av
objektet i en viss situation, d v s Wahren i färd med att
bedöma Elekta inför ett kommande slakt- eller styrelse-
möte, eller en konsult i färd med att på uppdrag av
Industrifonden bedöma den tekniska kompetensen i ett
företag. Om vi går till studien av Elektabedömningen
kan vi minnas följande episoder: Wahren ansåg att de
sjukdomstillstånd som skulle kunna behandlas var
”utomordentligt sällsynta”. Han ansåg samtidigt att pro-
jektet var en ”potentiell svensk högteknologi”. Han
kände samtidigt till att två konsulterade experter ett år
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tidigare kommit fram till att det inte fanns någon kom-
mersiell marknad. Han ville, stärkt av att tidigare rekom-
mendationer slagit väl ut, samtidigt gärna ”testa” styrel-
sen med ett egentligen för litet projekt. Att korrekt beskri-
va detta i termer av orsakslogiska samband som leder
fram till Wahrens rekommendation är, om inte direkt 
felaktigt (vilket kanske Popper skulle anse), så i alla 
fall oerhört vanskligt. Det är däremot framkomligt 
och förståeligt om vi istället talar om att Wahren i situa-
tionen med styrelsen, VD, Nutekexperter och Elektas
projektledare hade många och ibland motstridiga benä-
genheter. Kanske kan det ’fält av benägenheter’ som Pop-
per talar om jämföras med det ’system av övertygelser’
som Wittgenstein talar om. Ingen av utgångspunkterna
gör det dock meningsfullt att tala om övertygelse i kau-
sala termer. 

emergent övertygelse

Begreppet emergens används vanligtvis för att beteckna
processer i vilka helheten ständigt är större än summan
av de ingående delarna. Ett annat sätt att beskriva skill-
naden är att säga att helheten kvalitativt har något annat
än dess delar eller att helheten uppvisar egenskaper som
inte kan härledas ur, eller beskrivas i termer av dess kom-
ponenter. Låt mig påpeka att det, trots det kanske pro-
vokativa i ett sådant påstående, inte ligger något mystiskt
eller transcendentalt bakom. Ett annat sätt att beskriva
emergens är att det handlar om hur ordning på hög nivå
(”high level order”) blir till utan att någon organisatör
ligger bakom, d v s hur något organiseras utan en orga-
nisatör. Användandet av en term som emergens, lånad
från kaosteori, för att förklara hur det går till när vi blir
övertygade lägger fokus på dikotomier som lineär kontra
icke-lineär, istället för att, som det sociala/kulturella per-
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spektivet ofta gör, fokusera på det rationella kontra det
irrationella.

Först en förhoppningsvis förtydligande abrovink för
att kort förklara vad som här menas med emergens.
Komplexitetsforskaren Stuart Kauffman på Santa Fe
Institute i Kalifornien beskriver i boken ”At Home in the
Universe” en emergensteori om livet – en sorts komple-
ment till Darwins evolutionsteori. När jordens ursprung-
liga kemiska soppa – bestående av reaktiva molekyler
och katalysatorer för att få igång molekylerna - nått över
en viss komplexitetströskel bands vissa delar av soppan
samman till s k autokatalytiska system, d v s system som
upprätthåller och reproducerar sig själva, d v s levande
system, såsom de vi har i våra celler. Fenomenet ’liv’ är
enligt emergensteorin alltså inte beläget som någon del
eller egenskap hos en speciell molekyl (RNA eller DNA).
’Liv’ finns istället som en kollektiv egenskap i ett system
av interagerande molekyler, d v s som en del i den helhe-
ten. Livet uppstod enligt detta synsätt ’helt’ från början
och inte successivt. Livet, som emergent fenomen, fanns
alltså inte förrän systemet var en helhet som var såväl
autokatalytisk som reproducerande, men fanns då fär-
digt och fullkomligt från start. Detta bör dock, anser jag,
inte uppfattas som något mystiskt. Situationen är tämli-
gen binär så till vida att en samling molekyler, ett mole-
kylsystem, antingen har eller inte har förmågan att kata-
lysera och reproducera sig utifrån några enklare ”mat-
molekyler”. Ingenting finns i helheten som inte finns i
delarna, förutom egenskapen, förmågan som ingen av
delarna har att kunna reproducera sig själv och kunna
utvecklas. Enligt detta synsätt är helheten levande,
medan dess beståndsdelar endast är kemikalier.

Analogin mellan beskrivningen av det emergenta
livet och investeringsbedömarens situation ligger i att
även övertygelsen om projektet i fråga emergerar. Över-
tygelsen eller systemet av övertygelser, som hänger sam-
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man med beslutet där ”rättfärdigandet har ett slut” (Om
visshet, § 110), ”grunden som bärs upp av huset” (Om
visshet, § 248) återfinns inte i någon enskild del av det
som bedömts, utan som en emergent egenskap i den kol-
lektiva helhet som bedömningen utgör. När vi blir över-
tygade om något så gäller inte det bara något enskilt
påstående, utan ett knippe av påståenden. När handläg-
garen på Industrifonden, som Wahren uttrycker det
’bestämmer sig för vad han tycker om projektet och bör-
jar leta argument’ så har en av riktningarna i fältet av
benägenheter utkristalliserats. Bedömaren har tagit ställ-
ning för en av övertygelserna i systemet av övertygelser.

Om vi jämför de döda kemikalierna och den emer-
genta, levande helheten med övertygelsen om Elektas
lämplighet som Industrifondsprojekt kan analogin kon-
kretiseras. Wahrens övertygelse om Elekta bottnar inte i
något av de enskilda argumenten. Inget av de enskilda
argumenten kan i sig leda till handling. Ingen av hans
motiveringar är i sig själv tillräcklig. Ingen av de aspek-
ter som ingår i ’projektprofilen’ är i sig avgörande.120 När
ljuset väl går upp så gör det det inte över delar av fältet
utan över dess helhet. 

Att tala om bedömningen i termer av emergens kan
i viss mån jämföras med att tala om den som syntetisk.
Vid en syntes kan det nya sägas framställas av samman-
smältningen av dess beståndsdelar. Bedömaren kan
under bedömandet sägas pendla mellan analytiska och
syntetiska frågor. Så småningom kommer en bild av pro-
jektet att emergera.

Sjöstrand (1997) skriver, i sin diskussion om ratio-
nalitet kontra irrationalitet i ledares beslutssituationer,
bland annat följande om säkerhet och osäkerhet: 

”A crucial starting-point for any theory-building in management con-
sists of the chosen assumption regarding human beings, and in our pre-
sent context particularly with respect to their relation to certainty and
uncertainty.”121
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I ljuset av den ovan förda diskussionen tar min syn på
osäkerhet och säkerhet sin utgångspunkt i att vi inte väl-
jer vad det är vi är säkra eller osäkra över, utan att våra
övertygelser emergerar och kan liknas vid fält av benä-
genheter. Eftersom våra övertygelser i strikt mening kom-
mer att vara grundlösa, måste vi ändå ta ställning till
dem och ’bestämma oss’ genom det oundvikliga språnget.
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111 Jag utvecklar diskussionen om övertygelse och visshet i slutet av
nästa kapitel.
112 Glendinning citeras i slutet av förra kapitlet
113 Se Wittgenstein (1953/1992), Filosofiska undersökningar, Bokför-
laget Thales, Stockholm, sid. 224 - 229
114 Karl Wassgren är ’Partner & Investment Manager’ på riskkspital-
bolaget H&B Capital Advisors.
115 Företagets namn och detaljer kring projektet måste jag hemlighål-
la. Det påverkar dock inte (i nämnvärd utsträckning) resonemangets
relevans.
116 wittgenstein (1953/1992), Filosofiska undersökningar, Bokför-
laget Thales, Stockholm, sid 223.
117 Att resonera om ’orsaker’ bakom en övertygelse är absolut
meningsfullt i det psykologiska studiet av människan. Här är jag dock
snarare ute efter hur man kan resonera om det ’rationella’ fällandet av
omdömen – en sorts förståelse för vad vi åsyftar, hur själva åsyftandet
går till, när vi använder oss av erfarenhetssatser. Som vi ska se är var-
ken tvivlen, vissheten eller övertygelsen en logisk konsekvens av våra
överläggningar.
118 Citatet är hämtat ur Bernard Cricks förord till Beiners ’Political
Judgment’, (1983).
119 Hamlyns resonemang utvecklas i nästa kapitel och är främst base-
rat på Hamlyn, D. W., (1987), Kognitionen och behovet av känsla, Aja-
tus, Volym 44
120 Man kan tänka sig att en aspekt, som t ex att en företagare visar
sig vara ohederlig, är direkt avgörande för bedömningen. I analogin får
väl detta anses motsvara att en av de nödvändiga kemiska beståndsde-
larna för livets emergens saknas.
121 sjöstrand, s-e, (1997), The Two Faces of Management: The
Janus Factor, International Thomson Business Press, sid 19.







289

xiii
Om övertygelse

övertygelse och engagemang 291
en filosofisk avkrok - om avbildning 293

tillbaka till engagemanget 295
övertygelse och visshet 299





291

övertygelse och engagemang

I det föregående kapitlet argumenterade jag för det
användbara i att se bedömningsprocessen som en förvis-
so intentionellt driven process, eftersom bedömaren har
avsikten att bestämma sig, men också som emergent
eftersom systemet av övertygelser, d v s benägenheterna
och systemet av syllogismer, emergerar. Ur bedömnings-
processen emergerar övertygelsen som det som återfinns
i helheten, d v s den samlade uppfattningen om projek-
tet, utan att för den skull nödvändigtvis återfinnas i
någon av delarna, d v s de enskilda omdömena om pro-
jektets olika aspekter. Övertygelsen nås inte som en slut-
sats, utan betecknar sättet bedömaren förstår projektet
på. Att bedömaren når en övertygelse sker alltså inte
genom att bedömaren söker något och finner det – något
som fanns där när han började söka. Att nå övertygelse
är, i ljuset av att övertygelsen emergerar, istället att hitta
något som inte fanns där före.

Det faktum att en bedömare behöver bilda sig en
uppfattning innebär att det i förutsättningarna inte är
givet vilket slutresultatet ska bli. Detta beskriver inte hur
det går till att ’bestämma sig’, utan istället förutsättning-
arna för att det ska krävas att någon bestämmer sig, 
d v s gör en bedömning. Strävan att nå en bestämd upp-
fattning om projektet medföljs alltså inte av en ’meka-
nisk’ metod enligt vilken den ’rätta’ uppfattningen ges.
Med stöd i bl a Hamlyn (1986) kommer jag nedan att
argumentera för att bedömandet därför förutsätter
någon form av engagemang - en drivkraft som, i brist på
möjligheten till logiska följdsteg, för tänkandet framåt.
Vi är förvisso inte engagerade i sådant som vi inte kän-
ner till eller som inte angår oss, varför även engage-
manget är något som kommer att emergera. 

Att medvetet sträva efter att bilda sig en uppfattning
om något är att ge sig i kast med tänkande - en vacker
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sysselsättning vars innebörd är långt ifrån enkel. Ett van-
ligt misstag är, som jag nämnt tidigare, att tänka på ’tän-
kande’ som något som ’för oss vidare’ - som gör något
som en dator skulle kunna göra åt oss. Eller, som en
mekanisk process, genom vilken vi från givna fakta kan
sluta oss till fakta som tidigare låg utom räckhåll för oss.
Grunden för denna missuppfattning är troligen den
deduktiva slutledningen, där relationer mellan formella
satser utgör frukten av tänkandet – ungefär som raderna
i ett dataprogram. Att det inte kan förhålla sig på det sät-
tet ser vi dels i att tänkandet – som konstaterades i kapi-
tel 9 – endast sällan rör en situation som är tillräckligt
avgränsad för att hanteras logisk-deduktivt och dels
genom att vår förmåga till slutledningar bara utgör en
begränsad del av tänkandet. (Langer, 1967/1988; Gus-
tafsson; 2000; Hertzberg, 1996). Centralt för tänkandet
i alla dess skepnader är dock, enligt Hamlyn, engage-
manget. Han visar på ett övertygande sätt att alla kogni-
tiva relationer förutsätter engagemang. Poängen i argu-
mentationen som jag vill luta mig mot grundar sig på tre
av slutsatserna som Hamlyn drar. Jag listar dem nedan
och diskuterar och förklarar dem därefter: 

1. En övertygelse, att p, kan rimligtvis inte representeras
av endast en struktur inom ett medvetande.
2. Övertygelsen innefattar om något inte bara en avbild-
ning av världen, utan även attityder till världen. 
3. Vi måste för att kunna sägas ha en övertygelse ha rela-
tioner till andra.

Varför Hamlyn drar dessa tre slutsatser och på vilket sätt
de är ett argument för att övertygelse förutsätter engage-
mang, samt vilka övriga dörrar de öppnar ska jag strax för-
söka förklara. Först ska jag dock placera in diskussionen
på den akademiska kartan och förhoppningsvis på samma
gång förklara några av begreppen som jag använt ovan.
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en filosofisk avkrok - om avbildning

En betydande del av forskningen inom kognitionens
filosofi tar materialismen som utgångspunkt och söker i
slutändan en materialistiskt adekvat beskrivning av tro
(believing), önskan (desiring), övertygelse (conviction), o
s v, vad Field (1978) kallar Brentanos problem. Karakte-
ristisk för materialismen är kanske J. C. Smart’s (1959)
artikel, i vilken han koncentrerat sig på studiet av för-
nimmelser och argumenterar för att vissa mentala skeen-
den är identiska med tillstånd hos det centrala nervsyste-
met – ’central state materialism’ eller identitetsteorin.
Mentala skeenden kan här definieras genom dess materi-
ella motsvarigheter. I den första av sina slutsatser ovan,
hissar Hamlyn varningsflagg mot en för enkel idé som ett
materialistiskt synsätt kan innebära. Han menar att en
övertygelse måste kunna motsvaras av ett flertal olika
strukturer inom det system som konstituerar ett medve-
tande. Nivån som jag här är intresserad av är dock sna-
rare vad det innebär att vara övertygad om att något för-
håller sig si, ’att p’, istället för så, ’att q’. Ovan beskrev
jag Hamlyns första slutsats: En övertygelse, att p, kan
rimligtvis inte representeras av endast en struktur inom
ett medvetande. Bakgrunden till detta påstående är t ex
frågan ”hur många trosföreställningar har vi när vi tror
’att p’?” T ex – hur många övertygelser har en människa
som är övertygad om att Brasilien vann VM i fotboll år
2002? Hur många övertygelser har en handläggare på
Industrifonden som bedömer att ledningen för Elekta är
kompetent eller som tror att det faktiskt finns en kom-
mersiell marknad för en strålkniv som endast kan
behandla ”utomordentligt sällsynta sjukdomar”? Frågan
är förstås omöjlig att besvara, men fyller i alla fall funk-
tionen av att peka på att en övertygelse om något, att p,
knappast kan motsvaras av endast en struktur av överty-
gelser. Som Hamlyn uttrycker det: ”Din tro att p kan ha
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en ganska annorlunda och kanske helt annorlunda status
och roll än min tro att p.” Innebär konsultens övertygel-
se, i fallstudien om det anonyma företaget, att företaget
besitter ’tillräcklig teknisk kompetens’ detsamma som
handläggarens eller styrelsens övertygelse härom, efter
att de först har tvivlat? Hamlyns slutsats kan enligt mitt
tycke ses som en materialistisk version av Wittgensteins
utsaga om att vi inte kan förstå en sats, utan att förstå ett
system av satser: 

”När vi börjar tro något, så är det inte en enskild sats, utan ett helt sys-
tem av satser. (Ljuset går småningom upp över det hela.)”122

Den andra slutsatsen ovan - ”Övertygelsen innefattar om
något inte bara en avbildning av världen, utan även atti-
tyder till världen.” - är intressant av flera skäl. Resone-
manget utvecklas även vidare i vidare i kapitel 15. Först
ska jag dock, utan att gå för djupt in på ämnet, förklara
begreppet avbildning, som tycks vara en central och all-
mänt accepterad fackterm i dessa sammanhang. Hamlyn
förklarar avbildningen genom Platons vax-sigill-modell,
ur Teaitetos. Platon använde modellen för att förklara
varseblivning, minne och det påföljande identifierandet
och igenkännandet av ett objekt. Modellen bygger på att
ett sigill lämnar ett avtryck i vax, varefter – och detta är
avgörande – en stämpel avpassas till sigillets avtryck.
Igenkännande består i Platons modell av att en ny stäm-
pel passar in i ett avtryck som gjorts av den avpassade
stämpeln – ett sinnesintryck paras ihop med ett minnes-
intryck. Den avpassade stämpeln är sålunda en avbild-
ning vars funktion som ’avbildare’ fylls då det nya
intrycket relateras till den. Sigillet är vår ursprungliga
originella bild, något som kan jämföras med det Gus-
tafsson (1994) kallar för mem. Det första avtrycket av en
stämpel kan alltså inte räknas som en avbildning om det
inte sedan kan fylla funktionen av en avbildning genom
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t ex en hopparnings- eller klassificeringsmekanism. För
att ett ’igenkännande’ ska ske måste det faktum att en
stämpel passar in i det tidigare avtrycket fylla en funk-
tion. Avbildningens funktion är alltså att ordna intryck-
en från omgivningen till nya informationsbärande
avbildningar. 

Begreppet ’avbildning’ har en central roll i diskursen
kring övertygelse. Begrepp som övertygelse, önskan, tro,
o s v betraktas nämligen som relationella eftersom de
innefattar en relation mellan människor och propositio-
ner. Analysen av denna relation görs med hänvisning till
ett system av inre avbildningar, som propositionerna
antas relatera till. Övertygelsen ’att p’ är t ex en inre
avbildning att världen förhåller sig på ett visst sätt, p. För
materialisten blir, enligt Hamlyn, det relevanta proble-
met då ”hur de (avbildningarna) kan anses ha det nöd-
vändiga semantiska innehållet” – d v s en fråga om på
vilket sätt avbildningar i själva verket avbildar. Dennett
(1978) menade t ex att inre avbildningar inte har någon
psykologisk verklighet, utan att övertygelse och önsk-
ningar endast är ”instrumentella anordningar”. Att känna
till en övertygelse kan sålunda vara till hjälp för att för-
utsäga ett visst beteende, men innebär inte nödvändigtvis
kännedom om en enskild psykologisk verklighet. 

tillbaka till engagemanget

Hur tar Hamlyn då steget från Platons vax till att låta en
övertygelse, utöver en avbildning, även innefatta ett
engagemang, en attityd? Bakgrunden till den andra slut-
satsen ovan är Griffiths (1962) uppfattning att övertygel-
sen är ett medvetandetillstånd som är påkallat av ’san-
ning’. Resonemanget är analogt med Gustafssons (1994)
resonemang om sanningsupplevelsen som en känsla, ett
känslotillstånd. För Hamlyn betyder detta att om någon
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inte bryr sig om huruvida hennes övertygelse är sann eller
inte, så kan vi på goda grunder hävda att personen 
i fråga inte har någon övertygelse. Personen måste för 
att kunna sägas ha en övertygelse i allmänhet bry sig 
om huruvida saker och ting är sanna eller osanna. För 
Hamlyn innebär detta ’att bry sig om’ att vi engagerar
våra känslor. Om vi inte har några känslor i fråga om
sanning eller osanning kan vi inte heller ha några överty-
gelser. Därav Hamlyns slutsats att en övertygelse inte
bara är en avbildning av världen, utan även omfattar
attityder till världen. 

Den tredje av Hamlyns (1986) slutsatser ovan – att
vi för att kunna sägas ha en övertygelse måste ha relatio-
ner till andra - är tätt förbunden med de övriga två och
påminner även den till Gustafssons (1994) diskussion om
memer. Hamlyns ställning motsäger andra tänkare
såsom amerikanen David Armstrong (1973) som mena-
de att det väsentliga i en trosföreställning är faktumet 
att sakförhållanden avspeglas i tillstånden hos en person,
liksom i en karta. En karta, kan man invända, har dock
inga trosföreställningar om en terräng, även om andra
som läser den skulle kunna härleda trosföreställningar
från den. Hamlyn för ett liknande argument och rela-
terar till Platons sigill som metafor för avbildningen:

”Det avtryck som sigillet lämnar i vaxet kan inte i sig konstituera en
trosföreställning, inte ens om vi bygger in något av den funktionella roll
som avtrycket har för identifierande av sigillet.”123

Automatiska kortavläsare, som t ex de som används av
SL i Stockholms tunnelbana för att avgöra om färdkortet
är giltigt eller ej, kan således inte sägas vara ’övertygade’
om ett korts giltighet, bara för att de ’känner igen’ eller
’identifierar’ ett kort som giltigt eller ej. Hamlyn menar,
och stöder sig på Wittgenstein, att det som krävs för att
ha en övertygelse är kunskap om vad som betraktas som
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rätt och orätt. Att ha en övertygelse förutsätter att man
kan tillägna sig begreppet sanning, vilket Hamlyn menar
inte är möjligt utan att ha relationer till andra. Hamlyns
resonemang kopplar samman ’övertygelse’ med ’san-
ning’, vilket är analogt med de resonemang jag fört tidi-
gare i vilka jag kopplat övertygelsen till Gustafssons
(1994) resonemang om ”sanningsupplevelse”.

Poängen, som i Hamlyns argument framstår i sam-
manvävningen av de tre punkterna är dels att en överty-
gelse om något förutsätter andra övertygelser, vilket
innebär att man måste instämma (assent) i andra överty-
gelser. Relationerna mellan de olika övertygelserna är
inte bara innehållsliga eller menings-relationer, utan epis-
temiska Dessa instämmanden innebär alltså förbunden-
het (commitment), varvid frågan om vad någon är över-
tygad om när hon är övertygad om p inte bara gäller vad
hon förstår med p, utan vad hon förbundit sig till, eller
engagerat sig i, genom att vara övertygad om p. På ett
’intern-politiskt’ plan är det tydligt att Wahrens positiva
bedömning av Elekta var ett trendbrott mot tidigare
Industrifondssatsningar, eftersom företaget var betydligt
mindre än de företag fonden vanligtvis satsade i vid den
tiden. Wahren kan här sägas ’förbinda’ sig genom sin
positiva rekommendation till att förespråka att fonden
även bör engagera sig i mindre företag. Ett annat exem-
pel, på ett plan närmare bedömningen av investeringens
lönsamhet, är frågan huruvida Elekta egentligen var ett
för litet företag för ett så komplicerat och stort projekt
som utvecklingen av strålkniven innebar. Då Industrifon-
dens VD ansåg att risken var stor att Elekta p g a av sin
ringa storlek inte skulle klara sin del av finansieringen
anlitades, som beskrivet tidigare, en konsult för att utre-
da frågan. Beslutet att anlita en konsult markerade frå-
gans betydelse och ’övertygelsen’ att konsulten skulle
kunna bringa klarhet i frågan gav utredningen en central
roll i bedömningen. När konsultens utredning, d v s
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expertens rationella talan, anger att Elektas finansiella
uthållighet nog ska vara tillräcklig drivs utredningen
kraftigt framåt mot ett positivt besked. Konsultens
utredning avsåg Elektas finansiella styrka utan hänsyn
till eventuella intäkter från det aktuella strålknivsprojek-
tet. Om den finansiella uthålligheten ’nog’ var tillräcklig
var marknaden ’nog’ också tillräcklig, eftersom det
annars inte skulle finnas något finansiellt nettoinflöde.
Bedömningen av den finansiella situationen utgick ju
såväl från förväntningar på lönsamheten i företagets
övriga verksamhet som förväntningar på kostnader och
intäkter från strålknivsprojektet. Utredningens påverkan
på bedömningen är förstås inte svart-vit och avgörandet
står inte och faller med utredningen om företagets finan-
siella uthållighet. Man kan t o m tänka sig att man miss-
tror konsultens utredning, men allt detta är svårare i takt
med att fler benägenheter vävs in i bedömningen. 

I de två studerade fallen anlitas konsulter för att
utreda kritiska frågor. I det ena fallet utreds den finansi-
ella uthålligheten och i det andra huruvida den tekniska
kompetensen på företaget ska räcka till för projektet.
Konsulten träder sålunda in som den specialistkompe-
tente - ’experten’ – och representerar det kanske inte
omöjligtvis, men dock svårligen bestridda rationella
resonemanget. Att ’experter’ är lämpliga som medel att
utreda bedömningsfrågan vidare är en form av episte-
misk utgångspunkt och förbinder bedömningen till att
vara benägen att följa deras utslag. 

Hamlyns poäng är att vi för att förstå övertygelse
inte kan nöja oss med idén att övertygelse kan förstås i
termer av avbildningar och avbildande mentala tillstånd.
”Vi måste ta med attityder, och därmed emotioner och
känslor.” Ett omdöme innefattar, måste innefatta känsla.
Konsekvensen blir att vi inte kan nå en övertygelse om
något utan att ha ett engagemang, en kraft som driver
omdömet framåt. Engagemanget ryms inte innanför
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rationaliteten, återfinns inte i de rationella beskrivning-
arna och argumenten, utan emergerar i takt med att
bedömaren lär sig mer om projektet i fråga. Det som skil-
jer övertygelsen från det rationella argumenterandet
kring den är just detta krav på engagemang. Genom
bedömningsprocessen finner bedömaren ett engagemang
som inte fanns där tidigare och når en övertygelse som
inte endast kan vara konsekvensen av fakta och slutled-
ning eftersom den inte uppstår endast ur avbildningar
och information. Övertygelsen emergerar ur kalibreran-
det mellan avbildning och nya intryck, men kan inte nås
som en logisk slutledning ur de fakta som finns. Engage-
manget gör det möjligt att i bedömningsprocessen söka
övertygelsen och när den funnits finna något som inte
fanns där innan.

Det finns oerhört många saker vi inte är övertygade
om och om vilka vi heller inte bryr oss om huruvida vi är
övertygade eller inte. Sådant blir vi inte övertygade om,
därför att grundförutsättningen för att övertygelsen ska
kunna emergera – engagemanget – saknas. Utan engage-
manget ställs vi inte inför den situation som är grunden
för att vi ska behöva göra en bedömning. Det som inte
angår oss bedömer vi inte. Den valsituation som angår
oss, i vilken vi inte logiskt, analytiskt kan sluta oss till 
vilket val vi gör, kräver att vi gör en bedömning. När
övertygelsen emergerar löses vi ur tvivlet och handlings-
förlamningen och kan agera . Vi kan bestämma oss.

övertygelse och visshet

Den följande diskussionen är inte tänkt att definiera vad
övertygelse är, utan att ange, utifrån ytterligare en vinkel,
vad det är för typ av fenomen vi talar om. Grunden i
användningen av begreppet övertygelse är att övertygel-
sen är slutet på en i någon mening handlingsförlamande
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tvekan. Visshet kan ses som en sorts specialfall av över-
tygelse – en sorts fullkomlig övertygelse, en redan inträf-
fad benägenhet, en ståndpunkt till vilken vi inte är bered-
da att låta något gälla som motbevis. Wittgenstein reso-
nerar i boken ’Om visshet’ t ex om vissheten vi känner
över att ”min hand” är just det – ”min hand”. Överty-
gelse förutsätter, i min användning av begreppet, till skill-
nad från visshet, att vi stått inför en situation där en
fråga ställs som inte låtit sig besvaras tautologiskt av det
vi redan vet. Om vi likt ’economic man’ kalkylerar oss
fram till ett lämpligt handlingsalternativ, är vår funktion
att likt en avancerad dator samla input för att kunna kal-
kylera. Input till kalkylen står till buds ’där ute’ att häm-
tas in av oss för att genomföra kalkylen och inse det kon-
sekventa beslutet vi bör ta. En sådan situation handlar i
grunden om visshet, eftersom vi utifrån de kalkyler vi gör
kommer att nå en slutsats som från början inkluderas i
förutsättningarna. Det handlar då inte om bedömning
utan om kalkylering och logiska tautologier i vilka
’bedömandet’ ersatts av att identifiera en kategori eller 
en annan. Möjligen kan vi tala om Kants determineran-
de omdöme (Beiner, 1983) och det totemistiska tänkan-
det (Levi-Strauss, 1972), Gustafsson, 1994). Exemplet 
är dock abstrakt, lineärt och följer exakthetsidealet.

Bedömningens övertygelse uppstår som resultat av
ett ifrågasättande - ur ett tillstånd av tvivel vars knådan-
de och hanterande givit upphov till känslor och engage-
mang. Bedömningen görs, som jag förklarat tidigare, i
situationer där det inte ges av förutsättningarna vad slut-
resultatet ska bli. Resonemanget här beskriver alltså inte
vad det är att ´bestämma sig´, men väl förutsättningarna
för att det ska krävas att en bedömning sker.

Visshet anger frånvaron av tvivel. Det är inte nöd-
vändigtvis så att vi har blivit övertygade om det vi har
visshet om. Det kan helt enkelt vara så att vi inte tvivlar.
Vissheten är, i förhållande till övertygelsen, neutral och
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intellektuell, medan övertygelsen är kopplad till ifråga-
sättandet, tvivlet och engagemanget. Övertygelsen förut-
sätter, till skillnad från vissheten, att den föregås av
omständigheterna av en bedömning genom vilken över-
tygelsen emergerar. Visshet har vi t ex om det vi inte ifrå-
gasätter. Tvivlet, visshetens upplösning, infinner sig inte
bara därför att det är möjligt. Vi kan inte välja vad vi
tvivlar över. Wittgenstein (1992/1969) exemplifierar
resonemanget: 

” Tänk dig ett språkspel ”När jag ropar på dig, kom in genom dörren”.
I vanliga fall kommer ett tvivel om där verkligen finns en dörr att 
vara omöjligt.”124

”Vissa tvivel hyser den förnuftiga människan inte.”125

Vissheten uppstår genom inlärning av vad det är att vara
förvissad i varje enskilt fall. 

”När någon har förvissat sig, så säger han: Ja, räkningen stämmer, men
det har han inte slutit sig till av sitt tillstånd av visshet. Man sluter sig
inte till fakta av sin egen visshet. Vissheten är liksom ett tonfall med vil-
ket man fastslår fakta, men man sluter sig inte från tonfallet till, att det
är berättigat.”126
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Genom att tala om bedömning som berättelse och hand-
ling skär vi tvärs igenom dikotomier som rationell kon-
tra icke-rationell, rätt kontra fel, eller sann kontra falsk
– dikotomier som annars gärna präglar resonemangen
och tänkandet kring bedömningar, analyser och besluts-
fattande. 

I bedömningar och i berättelsen om våra bedöm-
ningar använder vi vårt omdöme – vår förmåga att bedö-
ma. I det följande presenteras ett antal tänkares idéer om
bedömning med vars hjälp språket öppnar upp för alter-
nativ till dikotomierna ovan i form av diskussioner kring
omdömet. Vi kommer att se att omdömet är intersubjek-
tivt, eller multisubjektivt, att det kan liknas vid en upp-
sättning verktyg vi har för att fungera som sociala varel-
ser i vår värld, en sorts röd lampa som blinkar när något
’inte stämmer’. Ett bristande omdöme kan sägas fungera
som en brist i ens utrustning.

omdöme – ett mångfacetterat begrepp

Utgångspunkten i detta kapitel är att bedömningar skil-
jer sig från logiska slutsatser därigenom att de inte följer
några regler, som t ex den tekniska rationaliteten. 
Att fälla omdömen, att överväga är därför något vi gör
under vissa förutsättningar, nämligen vid de tillfällen 
då det krävs av oss att vi använder vårt omdöme. Omdö-
met är vad vi tillgriper då den deduktiva slutledningen
inte kan vägleda oss - när förutsättningarna inte ger 
oss möjlighet att logiskt sluta oss till vad det optimala
beslutet är. Och detta är inte på något sätt ovanliga situ-
ationer. Tvärtom är användandet av vårt omdöme 
centralt i vår erfarenhet av oss själva och världen. Vi for-
mar ständigt och fäller ständigt omdömen i det Gustafs-
sonska småpratet och Giddenska ’reflexiva övervakan-
det’. Beiner (1983), som jag kommer att ha anledning 
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att återkomma till ett antal gånger i detta kapitel, skriver: 

”Every perception, every observation, every situation of ourselves in
the world, the very awareness of our own subjectivity, involves jud-
ging.”127

Min distinktion ovan, mellan slutsats och bedömning, är
analog med Spenders (1989) distinktion mellan ’analytic
and synthetic judgment’. Det han kallar analytiskt omdö-
me är den logiska, tautologiska slutsats vi kan dra då för-
utsättningarna är kompletta och konsistenta och besluts-
processen analytisk och sluten. Slutsatsen är här dikterad
och inkluderad i förutsättningarna och på så sätt objek-
tiv och oberoende av bedömaren. Det jag kallar omdöme
är, likt Spenders ’syntetiska’ omdöme, öppet och nås utan
att slutresultatet finns inkluderat i förutsättningarna:

”…the conclusion is not contained in the premises alone.”128

Omdömet, förmågan att bedöma, är som begrepp använt
i ett flertal sammanhang och betydelser. Inom traditionell
logik talar man om så kallade logiska bedömningar (eng.
’logical judgment’), där bedömning och påståendesats
(eng. ’proposition’) ofta används synonymt. En bedöm-
ning av detta slag är t ex att ’Allt som föds ska någon
gång dö.’. Omdömet betecknar i andra diskurser även en
kognitiv förmåga, d v s en särskild typ av mental opera-
tion. Slutligen menas ofta även en särskild kvalitet, sin-
nesförmåga, hos den man talar om, vilket exemplifieras
av då vi t ex säger om någon att hon har ’gott omdöme’
eller att vi litar på deras omdöme.129 Som torde ha fram-
gått ovan är det alltså inte det ’logiska omdömet’ som
texten kommer att handla om, utan – om man nu vill
hålla fast vid distinktionen - istället de andra två typerna
av omdöme. 

Omdömet utövas i det vardagliga och kan kategori-
seras i många kategorier och på många sätt. Beiner
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(1983) talat t ex om omdömet som perceptuellt (t ex:’
Marie är längre än du’); estetiskt (t ex: ’Det är en vacker
man’); historiskt (t ex: ’Det var en gynnsam händelse’);
juridiskt (t ex: ’ Du är oskyldig’); hermeneutiskt (t ex:
’Det är en välgrundad tolkning av texten’); moraliskt 
(t ex: ’Detta är det rätta’); och slutligen det politiska
omdömet (t ex: ’Denna policy är lämplig under rådande
omständigheter’). Beiner intresserar sig främst för det
politiska omdömet, men påpekar att distinktionen mel-
lan de olika kategorierna är mycket otydlig. En kategori
som saknas i Beiners uppräkning är det ekonomiska
omdömet (t ex: ’Det är ett potentiellt mycket lönsamt
projekt’). Kanske är detta vare sig ett misstag eller en
slump. Det ekonomiska omdömet, som t ex en handläg-
gare på Industrifonden förväntas ge sin styrelse och VD,
är till sin karaktär mycket likt det politiska omdömet.
Polesie (1992) skriver om de bedömningar som görs på
företag: 

”The dialogue about intentions, meaning and method is the stuff of
corporate policy. In the political process, standpoints are made
known.”

130

Med ekonomiska bedömningar och omdömen menar jag
således inte endast förmågan att kunna räkna, att utifrån
givna förutsättningar och önskemål kunna härleda det
rätta valet på logiskt deduktiv väg. Det ekonomiska
omdömet, d v s omdömet om sådant som spelar in i de
ekonomiska besluten, kräver även det omdömesförmåga. 

I sitt omdöme, sin rekommendation till styrelsen och
VD, la handläggaren på Industrifonden bl a fram sin
uppfattning om projektföretagets ledning. Efter tre
möten och sporadiska kontakter per telefon och post
under fem veckors tid, skrev Wahren om Elektas VD i
underlaget till styrelsen: ”Han är en man som inte låter
gräset gro under fötterna.”. Omdömet handlade här om
att ge mening och tolka situationerna från mötena och
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samtalen till egenskaper hos projektet och dess individer.
Fondens VD ansåg, till skillnad från Wahren, om samma
projekt att den finansiella risken var för stor, eftersom
Elekta med endast 163 Tkr i eget kapital avsåg att driva
ett projekt på över 6 MSEK. Då revisionsfirman Öhrlings
därefter kallats in och ansåg att Elekta trots allt nog skul-
le klara sin finansiella börda var frågan löst. Omdömet
handlade här även t ex om metod att underbygga påstå-
endet – att finna det som konvention och praxis anger
som legitimt. Omdömesförmågan är en del av vår utrust-
ning, en del som talar om för oss hur praxis ska följas.

Reflekterade tankar kring det politiska omdömet är
mycket relevanta för en diskussion om omdömet på före-
tag och i samband med investeringsbeslut. Även det este-
tiska omdömet eller en form av omdöme som påminner
om det har stor del i bedömningsprocessen. Detta kan
exemplifieras av uttryck som t ex då Wahren uttalar sig
om Elekta: ’ Det är en välgjord projektrapport.’, ’Företa-
get gav vid besöket ett välorganiserat intryck.’. Den este-
tiska aspekten av omdömet eller bedömningsförmågan
hänger samman med att vi genom att bedöma något
identifierar det – ger det en identitet och därmed också
åtskiljer det från vad vi inte anser det vara. Att bedöma
är på så sätt att avgöra vad som är av samma slag och
vad som är olika. Eller, som Beiner (1983) uttrycker det:

”To judge the world is to identify and discriminate, to determine what
is the same and what is different. Thus the faculty of taste (which Kant
identified with aesthetic judgment) has so often been elucidated in
terms of the capacities of discrimination, discernment, and the ability
to attend to relevant differences.”131

omdömets dualitet

Ett av de mest inflytelserika verken angående tänkandet
om det mänskliga omdömet är utan tvekan Immanuel
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Kants ’Kritik av omdömeskraften’. Utan att fördjupa mig
i Kants begreppsmässiga universum är det, i ljuset av det
förra kapitlet, intressant att notera att somliga (Arendt,
1982, Beiner, 1983) tar fasta på Kants betoning av det
estetiska omdömet som något i grunden socialt. Omdö-
met refererar till vår delade värld - till det som visar sig
offentligt för alla som bedömer – och gör det utan att
åkalla vare sig privata nycker eller någon extern, absolut
standard som t ex den tekniska rationalitetens regel-
struktur. Enligt dessa Kant-tydare är Kants budskap i sin
’Kritik av Omdömeskraften’ vidare att en bedömning
dessutom inbegriper ett åtagande att kommunicera
bedömningen och att övertala. Bedömaren bedömer inte
ensam och kontextlös utan utbyte med och hänsyn till
den sociala omgivningen, utan ägnar sig i bedömandet åt
en social aktivitet. Omdömet är på så sätt intersubjektivt.
För Arendt (1982) var det politiska omdömet en aktivi-
tet som, oavsett dess framgång i övertalning, hade ett
egenvärde. Goda bedömningar är, menade Arendt, goda
oavsett deras utfall, oavsett om de ’besegras’. Det är med
andra ord inte säkert att ett ’gott’ omdöme nödvändigt-
vis övertygar. Jacobson (1978) menade att omdömet i
århundraden förknippats med någon sorts allmängiltigt,
universellt sunt förnuft, ’common sense’. Nuförtiden
menade han är dock omdömet inte längre legitimt som
argument, varför vår omdömesförmåga eller i varje fall
vår tilltro till den kanske är på väg in i eller befinner sig
i kris. Enligt Jacobsons visserligen 25 år gamla men ännu
aktuella funderingar ser människor inte längre vad som
är ’common’, d v s allmängiltigt, ens för de som bor i ett
och samma geografiska område med samma lagar och
regler. Inte heller ser den enskilde, icke-experten längre
vad som ’makes sense’, efter det att vetenskapen slagit
undan förtroendet för mycket av det man tidigare all-
mänt ansåg sig veta. Beiner (1983) för liknande resone-
mang och argumenterar att omdömet, i den teknokratis-
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ka världen av idag, är en förmåga som för det första ofta
misstolkas och för det andra till stor del mist legitimitet.132

Tänkare inom den politiska filosofin, som Habermas
(1976), Gadamer (1976), Arendt (1982), eller Beiner
(1983) ser t ex omdömesförmågan och dess legitimitet
som en fråga om demokrati och mänsklig rättighet.
Gadamer kallade omdömet och beslutet för vilket indivi-
den själv tar eget ansvar för ’medborgarens ädlaste upp-
gift’. Det ädla bestod i att själv ta ansvaret för sitt omdö-
me istället för att lämna över detta till en ’expert’. Beiner
kallade den politik som hålls undan från den enskilde
medborgarens omdöme för en perversion och strävar i
sin bok efter en början till en ”re-definition av medbor-
garskapet”. Habermas menade att kraven på teknisk
rationalitet gör att experter tillåts monopolisera det poli-
tiska kunnandet och att detta får till följd att den enskil-
de individen drar sig undan från politiken och istället
låter frustration och missnöje växa i isolering. Geoffrey
Vickers (1965/1983/1995) var i sin berömda bok ’The
Art of Judgment’ måhända inne på samma spår, men i
såväl vassare som mer optimistiska ordalag:

”Even the dogs may eat of the crumbs that fall from the rich man’s
table; and in these days, when the rich in knowledge eat such speciali-
zed food at such separate tables, only the dogs have a chance of a bal-
anced diet.”133

Även Arendt ser en motsättning mellan specialisering och
det ’goda omdömet’, som jag återkommer till senare, så
till vida att hon ser humanisten som en icke-specialist
som:

” . . . exerts a faculty of judgment and taste which is beyond the coer-
cion which each speciality imposes upon us.”134

Omdömet är i dessa författares diskurs en sorts väg ut ur
låsningen mellan å ena sidan den regelstyrda rationalite-
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ten och den enskildes godtyckliga subjektiva uppfattning
å den andra. Enligt Beiner är omdömet följande:

”Judgment is a form of mental activity that is not bound to rules, is not
subject to explicit specification of its mode of operation (unlike techni-
cal rationality), and comes into play beyond the confines of rule-gover-
ned intelligence. At the same time, judgment is not without reason, but
rather, must strive for general validity.”135

Omdömet är i den meningen en mental aktivitet, som
ändå strävar efter att nå påståenden kring vilka man kan
enas, påståenden som går bortom det subjektiva - och
detta utan att hänvisa till regler. Snarare än en förklaring
till hur det går till är detta att muta in ett område som
anger vad vi talar om. Omdömet är något som gör att vi
kan förhålla oss till världen utan regler och universella
metoder och som samtidigt gör det möjligt för oss att
kliva ut ur subjektivitetens bubbla och söka allmänt
medhåll. Polesie (1992) skriver: 

”Judgments are formed in a process of deliberation that relates subjec-
tive elements of experience with objective ’facts’.”136

Det är intressant att lägga märke till att det inte handlar
om en uppdelning mellan kvantitativt och kvalitativt tän-
kande, utan istället om hur vi för samman det enskilda
med det allmänna, subjektet med dess kontext, den sub-
jektiva erfarenheten med ’objektiva fakta’. Att ’fakta’
som begrepp inte är enkelt när vi diskuterar bedömning-
ar framgår t ex av Kenneth Bouldings sammanfattande
och välformulerade förklaring av Vickers (1965/1983/
1995) användning av begreppet ’appreciation’ (uppskatt-
ning, värdering, bedömning):

”Vickers’ experience taught him that the real world is an endless dyna-
mic flux, that all goals are transient, that equilibrium is a figment of the
human imagination, even though a useful one, and that our images of
facts and of evaluations are inextricably mixed and are formed mainly
in an interactive learning process that he calls ”appreciation”.137
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Vickers (1965/1983/1995) betonar att bedömningar och
beslut är såväl mentala processer hos enskilda individer,
som delar i en social process. Enligt Vickers får kommu-
nikationen med omgivningen mening genom bedömning-
en endast tack vare den avsevärda och endast delvis 
organiserade mängden av gemensamma förväntningar
och antaganden. Dessa utvecklas och förändras ständigt
genom de handlingar som de själva är till grund för. 
Han skriver:

”The mental activity and the social process are indissoluble.”138

Omdömet och bedömandet har en dual karaktär – det
inre mentala skeendet respektive det handlingsmässiga,
sociala och kontextberoende. En annan typ av dualitet
kan vi se i begreppets ’grammatik’. Beiner talar om dua-
liteten i termer av bedömaren som åskådare och agent.
’Grammatiskt’ är omdöme, dom, döma och andra omdö-
mesliknande termer, likt engelskans ’judgment’ eller
spanskans ’juicio’, kanske något som de flesta av oss för-
knippar med juridik. Inom juridiken framstår bedöm-
ningen som något som följer på objektet för omdömet –
något som fälls i slutet. Likt en domare eller jury skulle
vi ha en uppsättning regler mot vilka vi kunde pröva
objektet för vårt omdöme varpå omdömet skulle följa på
denna prövning. Här betonas den teoretiska aspekten av
omdömet i bemärkelsen att som betraktare t ex avgöra
vad som är rätt eller rättvist. Bedömaren är en åskådare
som i retrospektion kan fälla sitt omdöme. Å andra sidan
är omdömet något som är starkt förknippat med övervä-
gandena vi kan ha inför en handling – det praktiska –
varvid omdömets riktning snarare är framåt än bakåt.
Tankarna kring detta syns i västvärlden för första gång-
en kanske i Platons och Aristoteles utveckling av begrep-
pet Phronesis – den praktiska visdomen. Bedömaren är
här snarare prospektiv och en agent.
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Kanske kan man tala om flera typer av dualitet i sam-
band med omdömet. Genom Att tala om omdömet i de
termer som Arendt, Beiner, Vickers m fl använder undvi-
ker vi dock några dikotomiska uppdelningar. Dels upp-
löser omdömet den skimära motsättningen mellan å ena
sidan en regeloberoende bedömning och å den andra vär-
deringen av det enskilda och partikulära. Samtidigt fri-
gör vi oss genom omdömet också från det privata, sub-
jektiva genom att vi stödjer vårt omdöme i åberopandet
av skäl för vilka vi förväntar oss allmänt medhåll – och
detta utan att hävda objektivitet eller logisk tautologi.
Det är inte svårt att se att berättandet är nära förknippat
med dessa duala egenskaper hos omdömet. Inte heller att
bedömning, d v s användandet av omdömesförmågan,
lämpligen beskrivs på annat sätt än det regelföljande,
logiska, analytiska tänkandet.

mitt omdöme, jag och de andra

Omdöme och föreställning

Hannah Arendt talade i skilda termer om tänkande, vilja
och omdöme. Hennes stora verk, ’The Life of the Mind’
(1978) är uppdelat i två delar: ’Thinking’ och ’Willing’.
Den tredje delen, som skulle behandla omdömet (eng.
’judgment’) hann hon inte skriva klart innan hon dog.
Arendt skrev dock om omdömet i många olika samman-
hang. Bl a i ’The Crisis in Culture’139 skrev hon om omdö-
met som något som utövas i ett kulturellt och politiskt
sammanhang. Kontexten är central och bedömaren
främst en engagerad åskådare, en berättare som använ-
der sin föreställningsförmåga för att försöka förstå sin
värld, människorna och händelserna i den. Omdömet
förutsätter - till skillnad från det ensliga, isolerade ’tän-
kandet’ – pluralitet. Omdömet handlar om förmågan att
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kunna se på saken utifrån andras ståndpunkter, vilket ger
en pluralitet av perspektiv, d v s att vi tänker oss in i
andras synvinklar. Arendts tankar kring omdömets plu-
ralitet är kopplade till Kants begrepp om ’enlarged men-
tality’. För Arendt är den ’utvidgade mentaliteten’ grun-
den till människans omdömesförmåga, varigenom hon
tänker sig in i någon annans ställe och ser på det hon
bedömer från flera håll. Det handlar dock inte om att
överta någon annans syn och i den bemärkelsen skifta
perspektiv. Så enkelt är det inte. Arendt skriver om Kants
’utvidgade mentalitet’:

”… this is a question neither of empathy, as though I tried to be or feel
like somebody else, nor of counting noses and joining a majority but of
being and thinking in my own identity where actually I am not.”140

Det handlar inte om vad vi tror att andra ska tänka, utan
om vad det är vi tänker i vår egen identitet ’där vi fak-
tiskt inte är’. Arendt menar att bedömaren representerar
de övriga i sitt eget sinne, men inte genom att blint ta
efter deras ståndpunkt. Vår förmåga att bedöma - vårt
omdöme – blir, enligt Arendt, bättre ju fler människors
utsiktsplatser vi kan föreställa oss. Ulla Holm (2002)
skriver om hur Arendt såg förmågan att tänka utifrån
andras ståndpunkter som nödvändig för att kunna kom-
municera med andra. Utan denna förmåga skulle möten
och förståelse aldrig uppstå. Hon citerar Arendt
(1978/1981):

”Liksom logiken för att vara sund är beroende av att det finns ett när-
varande jag, så är logiken för omdömet beroende av att det finns när-
varande andra. Omdömet har således en specifik giltighet men är aldrig
universellt giltigt. Omdömets giltighetsanspråk kan aldrig sträcka sig
längre än till dem i vilkas ställe personen har placerat sig för att komma
fram till omdömet.”141

Centralt för vår möjlighet att utvidga ’mentaliteten’ är
gemenskapssinnet, sensus communis, vilket i Holms
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(2002) läsning av Arendt innebär en intersubjektiv uni-
versalism som växer fram ur partikulärer. Det är alltså ur
omdömen om enskilda handlingar och fenomen som
principerna härleds och inte tvärt om. 

Holm kallar ’sensus communis’ för ett ”gemenskaps-
sinne”. Fällandet av omdömen sker med hjälp av sensus
communis därför att varje omdöme fälls som del i 
en gemenskap. De fällda omdömena kan dock inte, 
till skillnad från våld eller logik, tvinga fram att ens åhö-
rare instämmer. Ingenting kan tvinga den andre att ta
samma språng som jag. Omdömets styrka och giltighet
ligger i att det appellerar just till vårt sensus communis,
till vårt gemenskapssinne. Omdömet ”friar till andras
instämmande”, likt grekernas övertygande tal. Att en
sådan vädjan är möjlig är vad som ger omdömet dess
speciella karaktär. 

Viktigt för mig i denna sekvens av Arendts Kantian-
ska tankar är att bedömningar har med vår föreställ-
ningsförmåga att göra och att det bl. a. gäller vår förmå-
ga att föreställa oss att vi själva är i någon annans situa-
tion. Det kan vara på sin plats att förtydliga att det, trots
den normativa tonen i den utplockade delen av Arendts
resonemang, inte i detta sammanhang är särskilt relevant
huruvida detta är något att eftersträva eller inte, trots det
tautologiskt uppenbara i att ett ’gott’ omdöme är efter-
strävansvärt. Det handlar dock här inte om en rekom-
mendation att vi, då vi bedömer ska sträva efter att tänka
oss in i andras ståndpunkter. Huruvida ett sådant råd är
gott eller inte är kanske en fråga om moral eller psyko-
logi. Det räcker här att utgå från Arendts resonemang
som beskrivning av hur det icke-regelstyrda, icke-logiskt
deduktiva, icke-subjektiva fungerar – omdömets karak-
teristika, vare sig vi strävar efter det eller inte – t o m vare
sig vi vill eller inte.
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Föreställningar i fallstudierna

Enligt tankarna ovan rör sig bedömaren i fallstudierna,
med hjälp av sin föreställningsförmåga, åt flera håll. Låt
oss se vilka dessa är och hur bedömningsprocessen
beskrivs i motsvarande termer. I bedömningsprocessen
föreställer sig Industrifondens handläggare t ex sig själv i
projektägarens ståndpunkt. Att projektägaren är huvud-
personen bland projektets aktörer faller sig tämligen
naturligt, men han är även en av de främsta åhörarna till
den slutliga bedömning som fondens handläggare kom-
mer att göra. Som Wahren anger är det t ex särskilt ange-
läget i kommunikationen med projektägaren att ha goda
argument vid ett avslag. Det är också i dessa fall som
Wahren bekräftar Rencks (1966) resonemang om att
kalkylen ofta används som ett konkret argument till att
stoppa en investering. Alternativt, menade Wahren, var
det oftast tydligast om orsaken till avslaget kunde moti-
veras med något formellt kriterium, som att projektet
inte var inom de branscher man valt att prioritera eller
att det var för litet. Wahren påpekade även vikten av att
tidigt bestämma sig för ett avslag. Ju tidigare desto bätt-
re. Ju senare ett negativt besked kommer desto mer arbe-
te har projektägaren hunnit lägga ned på att övertyga
fondens handläggare och desto större är förmodligen
även projektägarens förhoppning, menade Wahren. Om
beskedet istället är positivt och investeringen ska göras
kommer projektägaren att vara den part med vilken vill-
koren för finansieringen ska förhandlas. Det är därför
tydligt att projektägaren, av bedömaren på Industrifon-
den, oavsett bedömningens resultat, utöver att vara aktör
även upplevs som en av de främsta åhörarna till den slut-
giltiga bedömningen. 

Det händer på Industrifonden att företagare som fått
avslag kräver att kunna ’överklaga’ beslutet i kraft av att
fondens kapital tilldelats av riksdagen och att fonden
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därigenom anses ha ett samhälleligt ansvar. Även om det
inte finns någon instans att vända sig till med en dylik
överklagan är varken fondens styrelse eller VD oberoen-
de av fondens bild i media. Inte heller är handläggaren
immun mot kritik från en missnöjd projektägare som
framförs till styrelsen. Både Wahren och Molinder berät-
tar om dylika situationer och incidenter. Wahren berättar
dock att styrelsen i varje sådan situation av klagomål på
en enskild handläggare dittills alltid stått vid sitt beslut
att stödja handläggaren i sin bedömning. Det fanns dock
fall där projektägaren redan under bedömningstiden,
efter att ha börjat ana att handläggaren inte skulle
rekommendera investeringen, skaffat sig utrymme i dags-
tidningar. Resonemangen har då gått ut på att kritisera
fondens inställning och påpeka dess samhälleliga ansvar
och projektägarens rätt. De kanske fem-sex gånger som
detta hände under min tid som handläggare på fonden
var detta en viktig punkt vid diskussionerna på de
beslutsfattande mötena. I inget av de fallen förändrades
handläggarens rekommendation och i inget av dem gick
beslutet emot handläggarens rekommendation. Det
intressanta är dock att det ansågs viktigt och sålunda var
en del i vad man ansåg sig bedöma. Inte minst fick medi-
as potentiella strålkastarljus till effekt att den formella
formuleringen av avslagsmotiveringen gjordes mycket
noggrant. Poängen är dock inte att exemplifiera att man
i efterhand formulerar en bedömning i väl valda ordalag.
Vad exemplen även visar, och som är intressantare, är att
projektägaren finns med från början som en av de åhö-
rare som fondens handläggare kommer att behöva moti-
vera sin bedömning för.

En av poängerna med att tala om föreställningsför-
måga, istället för att t ex tala om ett skifte av perspektiv,
ligger i den otydlighet som föreställning medger. Att före-
ställa sig något låter fantasifullt och lekfullt – långt ifrån
det seriösa och rationellt optimerade. En föreställning
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om något kan man lätt tänka sig sker på många plan och
kanske till viss del även omedvetet. Det är härifrån inte
långsökt att t ex tänka att vår bedömningsförmåga
påverkas av personliga, och logiskt, analytiskt sett irrele-
vanta faktorer. De ’relevanta’ faktorer jag menar skulle
ingår i den logiska deduktiva analysen är vad den ameri-
kanske filosofen Susanne Langer (1967/1988) beskriver
inkluderas av en modell, medan det som kan tänkas ingå
i föreställningen istället bättre beskrivs av vad Langer
kallar bild eller intryck (eng. ’image). 142 Modellen är
nämligen bedömningsobjektets symboliska projektion.
De faktorer som modellen beskriver måste stämma öve-
rens med de faktorer hos objektet som de, enligt den
rådande konventionen, symboliserar. Modellen präglas
av konventionen och beskriver en princip om hur de
delar som anses karakteristiska för bedömningsobjektet
anses fungera. Här ingår endast konventionellt ’relevan-
ta’ fenomen/faktorer och vi kan hantera modellen strikt
analytiskt, logisk deduktivt, med hänvisning till en uni-
versell logik, giltig för alla som accepterar modellen. I det
föreställda däremot – liksom i intrycket eller bilden -
framträder istället vad bilden innebär för oss – objektets
innebörd – som t ex om något är stort, viktigt, ömtåligt,
tillfälligt, permanent, tryggt, osv. Bilden eller intrycket
(eng. ’image’) avser alltså inte endast det visuella, utan är
enligt Langer också verbal, knuten till gester eller rörelse.

Om vi stannar upp vid distinktionen mellan analy-
tiska och föreställningsrelevanta faktorer och betraktar
Wahrens bedömning av Elekta, så är kanske det faktum
att såväl Wahrens som Elektas VD:s, Leksell, fäder var
framstående kirurger ett exempel på en sådan faktor.
Deras respektive fäder var bägge nationellt erkända
kirurger och i akademiska skrifter flitigt refererade for-
skare. Såväl Wahren som Leksell, var också själva aka-
demiker (Tekn. Lic, respektive Ek. Dr.). Dessa samband
är ju uppenbart logiskt och analytiskt irrelevanta för pro-
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jektets kommersiella framgångsmöjligheter och ingår ju
inte i någon av de kalkylmodeller som Wahren litar till i
sin analys. Sambandet ligger helt enkelt vid sidan om det
logiska, rationella resonerandet om projektet och dess
möjligheter eller risker. Det intressanta ligger i att det är
tydligt att människans historia och sammanhang påver-
kar möjligheten att bedöma projektet – eftersom Wah-
rens föreställningsförmåga rimligtvis präglas av associa-
tionerna till egna liknande omständigheter.

Föreställning om aktörer och åhörare

Om vi fortsätter resonemanget om Wahrens föreställ-
ningsförmåga kan vi också fortsätta med indelningen av
personerna i bedömarens omgivning i aktörer och åhö-
rare. Somliga kommer att påverka projektets utveckling,
som t ex projektägaren, den projektdrivande organisa-
tionen, projektets tänkta kunder och potentiella konkur-
renter. Andra kommer att lyssna till och bedöma Wah-
rens bedömning, som kollegerna på det s.k. ’slaktmötet’
– d v s de övriga handläggarna och VD – kanske även en
konsult och inför fattandet av beslutet även styrelsen.
Även i denna kategori ingår som nämnts ovan projektä-
garen eftersom denne kommer att kunna ställa vissa krav
på beslutets motivering. Det jag är ute efter med denna
uppdelning är att argumentera för att bedömningen -
som resultatet av bedömarens föreställningsförmåga -
kommer att präglas av vilka de är som bedömaren före-
ställer sig. Det kan vara värt att återigen påpeka att jag
inte talar om inlevelse i vad någon annan skulle tänka
eller känna - som t ex då en skådespelare lever sig in i 
och gestaltar någon annan – utan om föreställningen om
vad jag själv skulle tänka i den andra karaktärens ställe. 

Nu är det förstås svårt att visa otvetydiga exempel
på detta. Skulle vi försöka spåra uppkomsten av olika
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argument till bedömarens föreställning om sig själv i
olika aktörers ställe, så är det viktigt att minnas att det
inte handlar om att lägga tillrätta formuleringar, eller om
någon efterklokhet - ’hindsight bias’ (Sjöberg, 1978) -
utan om hur uppfattningen faktiskt formas. Dessutom är
det i en välfungerande organisation som Industrifonden,
med en tydlig praxis, rimligtvis stora likheter mellan
slaktmötets och styrelsens bedömningskriterier och prio-
riteter. Snarare handlar det om att spåra eller göra för
troligt att föreställningen i de olika aktörerna och åhö-
rarna belyser olika aspekter av projektet som relevanta.
Kanske kan Vickers’ (1965/1983/1995) resonemang om
ansvarighet (eng. accountability) vara en ingång till att se
att föreställningen om olika delar av omgivningen kom-
mer att resultera i delvis skilda argument. Ansvarigheten,
menar Vickers, existerar t ex mellan den som har makt
att påverka situationen i fråga – och sålunda kan hållas
ansvarig - och den som har formell makt att avsätta
honom, som t ex i Industrifondens VD:s ansvarighet
inför styrelsen eller styrelsemedlemmens ansvarighet
inför riksdagen. Ansvarigheten kan även vara informell,
som t ex den ansvarighet som säljaren har inför den kund
som kan avstå från köpet eller arbetsgivaren vars anställd
kan säga upp sig eller vägra att arbeta. Vickers förklarar
på följande sätt en av de konsekvenser som ansvarigheten
har för omdömet och bedömningsprocessen:

”It follows that the content of accountability includes every thing that
those who hold them to account find relevant to continue or withdraw
their confidence.”143

Poängen med resonemanget är att skillnaderna i ansva-
righet rimligtvis präglar bedömarens föreställning om
omgivningens respektive aktörer och därmed också de
argument som kommer att tala för eller emot projektet.
Poängen är dock inte att visa att det är så det går till –
avgränsningarna är ju mycket otydliga och vi talar per
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definition om sådant som inte nödvändigtvis kan
uttryckas och motiveras enligt den konventionella ratio-
nalitet som återfinns i t ex investeringskalkyler. Istället är
syftet att argumentera för att det som Vickers och Arendt
kan säga oss ger ett konstruktivt förståelseeskapande sätt
att betrakta framväxten av ett omdöme på. I bedöm-
ningen av Elekta skulle t ex ursprunget till argumentet
’potentiell svensk spjutspetsteknologi’ kunna tillskrivas
Wahrens föreställning om styrelsens ansvarighet inför
dess uppdragsgivare riksdagen, med sin större benägen-
het till arbetsmarknadspolitiska och nationella hänsyn.
Som Wahren anger begär riksdagen med jämna mellan-
rum, ofta efter regeringsbyte, rapporter från Industrifon-
den i vilka bland annat de effekter som fondens sats-
ningar kan ha haft på arbetsmarknaden ska följas upp
och kvantifieras. Tolkningen av Elektas strålknivsprojekt
som en ’potentiell svensk spjutspetsteknologi’ antyder
bland annat bevakandet av nationella intressen. På mot-
svarande sätt skulle lönsamhetsbedömningen kunna till-
skrivas föreställningen om VD:s ansvarighet inför styrel-
sen att investera i ekonomiskt framgångsrika projekt.

Den struktur av fakta och argument som bedöm-
ningen som berättelse om projektet utgör har alltså sitt
ursprung inte i att ’fakta’, logik och deduktion skulle
beskriva orsakslogiska samband, utan i att bedömarens
föreställning om de andras ’utsiktsposter’ kommer att ge
honom vid handen olika hänsyn, prioriteringar och reso-
nemang som han bör beakta. Vilka de förhållanden är
som bedömaren ser som relevanta hänger samman med
konventionen – vilken visar sig i modellerna – och med
praxis, som kommer att prägla  vilka de åhörare och
aktörer är som bedömaren kommer att föreställa sig. Att
tala om föreställningsförmåga är intressant och kon-
struktivt därför att det, till skillnad från dikotomier som
kvantitativ/kvalitativ, rationell/irrationell eller subjek-
tiv/objektiv snarare beskriver en yta istället för en linje
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eller axel. Om vi ser dikotomier, med deras inneboende
kraft till motsättningar, som skilda extremer längs en
axel, är diskussionen ovan och användningen av begrepp
som omdöme eller föreställningsförmåga istället ett för-
sök att beskriva en yta – en arena med utrymme för dis-
kussion, flera utsagor och dialoger.

mitt omdöme och jag

I bedömningsprocessen, genom vilken omdömet formas,
är alltså de andra centrala, som antingen hör samman
med projektet och/eller handläggarens bedömning därav
- de omgivande åskådarna, åhörarna och aktörerna. Det
handlar inte om en enskild individ som bildar sig ett
omdöme i kontextlös ensamhet, utan tvärtom om att en
uppfattning bildas genom vår förmåga att föreställa oss.
Som bedömare är det genom att föreställa mig, genom
att, som Arendt (1968) säger, ’tänka i min egen identitet
där jag faktiskt inte är’ som omdömet bildas. Omdömet
hänger på så sätt samman med de människor som omger
bedömaren. Omdömet hänger dock även samman med
bedömaren själv på ett sätt som är centralt för dess egen-
skap av ’’dekonstruktör’ av subjekt-objekt-dikotomier
eller förbindare av rationalitet och emotion. Det följande
stycket handlar om hur omdömet visar upp den enskilde
personen, vilket hänger samman med att omdömets rik-
tighet inte kan bevisas och att omdömet inte heller kan
validera sig självt.

Enligt Beiner (1983) kan omdömet aldrig vara ’själv-
validerande’ och inte heller strikt valideras av resone-
mang genom att de t ex skulle göra resonemanget som
leder fram till omdömet logiskt tvingande. Jag vill dock
gå längre än att säga att resonemang inte kan validera ett
omdöme. Det ligger nämligen i omdömets natur att inte
heller ’fakta’ i form av inträffade händelser kan validera
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ett omdöme på ett tvingande sätt. Ett omdömes riktighet
kan inte bevisas, vilket dock inte är någon brist, eftersom
omdömet inte vilar på bevisbarhet som grund utan istäl-
let ’sensus communis’. Snarare skulle man kunna hävda
att själva eftertraktandet av bevisbarhet i sig är en brist,
eller åtminstone ett fenomen värt att uppmärksamma på
samma sätt som sökandet efter exakthetsidealet som
Wittgenstein kritiserar eller strävan efter determinism
som Popper kritiserar.

I de två fallstudierna är det svårt att avgöra vad som
var ett ’riktigt’ omdöme i meningen att de som bedömts
sedermera föll in. I det anonymiserade fallet bedömdes
den tekniska risken vara det största hotet. Huvudorsaken
till misslyckandet visade sig senare dock främst vara att
nyckelpersoner lämnade projektet. 

Ett tydligt exempel på detta, som enligt Wahren och
Molinder dessutom är särskilt relevant vid den affärs-
mässiga bedömningen av projekt, finner vi i bedömning-
en av en person – t ex projektägaren. Vid bedömningen
av Elekta var det, enligt Wahren, viktigt för att investe-
ringen skulle bli av att han bedömt Elektas VD Leksell
som en mycket kompetent och drivande person – en
”man som inte låter gräset gro under fötterna”, som han
skriver i underlaget till styrelsen. Bedömningen gjorde
Wahren efter att ha träffat Leksell vid två tillfällen, ha
samtalat med honom per telefon, vid ett par tillfällen och
läst den av Leksell inskickade rapporten. 

”In venturing an assessment of someone else’s integrity, or honesty, or
trustworthiness, and so on, one at the same time registers an implicit
claim about one’s own personal qualities, such as reliability and trust-
worthiness. In judging, we enter an implicit claim about the character
that lies behind such judgments, namely our own. ”144

När Wahren fäller sitt positiva omdöme om Leksell gör
han det mot bakgrund av att han själv anser sig kompe-
tent och tillförlitlig. Men - och detta är intressant - att
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omdömet inte kan bevisas och även kan motsägas av
andra gör inte att det är godtyckligt. Tvärtom bygger det
på de kvaliteter av insikt, mognad, erfarenhet, kompe-
tens o s v som givit tyngd och trovärdighet åt den be-
dömande individen. Wahren hade, som nämnt, inför
bedömningen av Elekta rekommenderat ett antal pro-
jektinvesteringar som visat sig framgångsrika. När han
fäller omdömet om Leksell säger han i Beiners ord:

” . . . ’trust me, for my judgments have proven accurate in the past, and 
if my judgment fails me here I risk the diminution of whatever credibi-
lity I now enjoy’.”145

När Wahren rekommenderar Elekta tar han en risk.
Genom att fälla omdömet om Leksell att han är kompe-
tent och strålknivsprojektet som en ”potentiell svensk
spjutspetsteknologi” ställer Wahren sig själv i de bedöm-
das bås. Om Wahren upprepade gånger skulle ha visat
sig ha fel i sin bedömning av andra individers karaktär
och kompetens skulle hans egen kompetens och karaktär
så småningom ifrågasättas. 

Bristen på ’bevismöjlighet’ – att t e x genom fakta
och ett deduktivt resonemang visa att Leksell skulle vara
kompetent – gottgörs dock, när vi talar om omdöme, av
en tillfullo likvärdig ersättare. Istället för ’bevis’ så byggs
genom erfarenheten ett förtroende för den kompetente
upp - som Wahren med sina lyckade projekt bakom sig –
som ger tyngden åt omdömet. Härigenom görs Wahrens
omdöme troligt och får tyngd, vilket innebär att åhöra-
ren blir benägen att bedöma situationen på samma sätt.
Vid fällandet av omdömet står ju detta dock inte ensamt.
Wahren redogör i sin rekommendation för ett antal
omständigheter och rationella argument som stödjer
rekommendationen - som t ex att de tänkta behandling-
arna erbjuder stora kostnadsbesparingar för vården och
kraftigt minskat obehag för patienten, eller att det ännu
inte finns någon kommersiell konkurrent inom detta
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område av icke-invasiv kirurgi. Argumenten skall leda
syllogismen framåt. Som jag argumenterade för i kapitel
6, innebär ju inte avsaknaden av en strikt och uttalad
logik i bedömningen inte att berättelsen om bedömning-
en inte kommer att vara förståelig och dessutom över-
tygande.

Det är dock intressant med omdömets omständighet
- att det trots ’fakta’ och aldrig så goda argument vare sig
är validerat eller ’själv-validerande’ - att det sålunda även
bygger på något som ligger utanför dess diskurs. Om vi
uppehåller oss vid Wahrens positiva bedömning av Lek-
sells kompetens som företagsledare – ”. . . en man som
inte låter gräset gro under fötterna”  - så är det tydligt att
Wahren inte redogör eller kan redogöra för de kriterier
och orsaker som ligger bakom omdömet. I Polanyis
(1967) ord är det fråga om den ’tacit knowledge’, tysta
kunskap, som kort beskrivet innebär att vi vet mer än vi
kan säga. Detta innebär dock, enligt Polanyi, ingen lättnad
i hur mycket bedömaren visar upp av sig själv eller det
ansvar som bedömaren avkrävs. Inte heller hjälper det
om bedömaren mjukar upp bedömningen med formule-
ringar som att det ’nog’ eller ’troligtvis’ är på ett visst
sätt. Inte heller hjälper det om vi vill eller inte visa upp oss:

”By his manner of judging, the person discloses to an extent also him-
self, what kind of person he is, and this disclosure, . . . is involuntary,
. . .”146

Bedömaren visar upp sig själv oavsett sin vilja och oav-
sett om det fällda omdömet hävdas som säkert eller san-
nolikt. Enligt Polanyis (1967) beskrivning ska hans redo-
görelse om den tysta kunskapen visa:

“ . . . how man can exercise responsible judgment when faced with a
problem. His decision in casting around for a solution of an unsolved
is indeterminate; but his decisions are also responsible in being subject
to the obligation to seek the predetermined solution to his problem . .
. .  This is a commitment to the anticipation of a hidden reality . . . ..”147
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Bedömaren förbinder sig genom omdömet till något.
Omdömet hänger samman med föreställningen om en
verklighet som ännu inte inträffat och uttrycker förbin-
delsen till denna föreställning. Skillnaden är tydlig i för-
väntningarna som Nuteks två rådgivande experter
respektive Wahren hade på Elektas strålkniv.

Mekanismen, det säregna hos omdömet, ligger, till
skillnad från den logiska slutsatsen, i att bedömningen på
så sätt anger en riktning, ett ställningstagande, en benä-
genhet eller beredvillighet till handling. När den bedö-
mande individen fäller omdömet visar han upp en del av
sig själv och förväntningarna på det kommande - bågen
har spänts under bedömningsprocessen och pilen, genom
det performativa omdömet, oåterkalleligen skjutits iväg.

Resonemanget att bedömaren när han rekommende-
rar visar han upp den han är fungerar, skulle jag säga
även omvänt, så till vida att bedömaren genom att ’vara’
det som hans tidigare agerande visat att han är, även 
ger mening och innebörd åt det han rekommenderar.

Poängen är dock att omdömet, där den deduktiva
slutsatsen iklär sig den rationella objektivitetens skrud,
istället finner sin kraft i att den visar upp individen. T o m,
som Arendt (1968) anger ovan, mot individens vilja.

desintresserat engagemang

Vi har sett hur omdömet hänger samman med förestäl-
landet av bedömaren ’där han inte är’, d v s föreställ-
ningen om den egna synen från någon annans utsikts-
plats. Vi har sett hur omdömet hänger samman med
uppvisandet av sig själv och en förbundenhet vid det
bedömda. I det följande introduceras Arendts och 
Beiners tankar om det desintresserade i omdömets fram-
växt och jag diskuterar hur en förbundenhet och ett
engagemang som krävs, eller impliceras i bedömnings-
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processen kan hänga samman med det desintresserade.
En av Arendts intressanta och viktiga synpunkter,

eller snarare filosofiska slutsatser, handlar nämligen om
det nödvändiga i att vi när vi bedömer, och därmed för-
kroppsligar det som Kant talade om som ’enlarged men-
tality’, föreställer oss hur vi ser på världen från andras
platser på ett desintresserat sätt. Det handlar inte om att
det skulle vara önskvärt. Det är ingen rekommendation,
utan en beskrivning av hur det går till när vi använder
oss av vår omdömesförmåga. 

För Arendt var omdömet nämligen den mest ’politis-
ka’ av människans förmågor - ’politisk’ i meningen att
det centrala med omdömet var att det handlar om hur vi
är med andra. Arendt och hennes tolkning av Kant
beträffande politik och följaktligen också omdömet trot-
sar både de fördomar och de traditionella västerländska
politiska filosofer enligt vilka politik handlar om att rege-
ra, dominera, intressen, instrumentalitet o s v. Konse-
kvensen av Arendts tolkning av Kants ’utvidgade menta-
litet’ är följande: i användandet av omdömet försöker vi
föreställa oss hur det skulle vara att vara någon annan-
stans i tanken, och, skriver Arendt:

”. . . the only condition for this exertion of the imagination is disinter-
estedness, the liberation from one’s own private interests”.148

I utövandet av omdömesförmågan finns det alltså inte
utrymme för egenintresset, så till vida att detta inte kom-
mer att styra vårt omdöme. Däremot kan det styra våra
handlingar. 

Man kan dock, som jag själv först gjorde, fråga sig
hur vi kan vara engagerade och desintresserade på
samma gång. Det finns ju t ex egenintressen i en kollek-
tiv bedömningssituation. Arendt menar att dessa dock
inte påverkar eller är del av omdömet och detta håller jag
gärna med om. Det fanns på Industrifonden och i de stu-
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derade fallen dock, som jag även talade om i kapitel 6,
flera situationer i vilka personen präglades av tidigare
eller pågående bedömningar. En naturlig konsekvens av
kopplingen mellan vårt omdöme och uppvisandet av oss
själva är därför t ex att det kan finnas situationer i vilka
det krävs mod för att stå för sitt omdöme. Ett tydligt
sådant exempel är de stora betydelse som Wahren till-
skriver den medvindskänsla han hade under bedömning-
en av Elektas strålknivsprojekt. Utan de framgångsrika
projekt han hade ’i ryggen’ är risken stor att han inte
hade gått emot såväl praxis, eftersom strålknivsprojektet
egentligen var för litet, som den bedömning som de av
Nutek anlitade experterna hade gjort. Wahren beskrev ju
Elektas strålkniv som en potentiell svensk spjutspetstek-
nologi, medan Nuteks två experter ett år tidigare tyckt
att produkten som fortfarande var densamma var kom-
mersiellt ogenomförbart. Enligt dem var marknaden,
bestående av behandling av ”utomordentligt sällsynta”
kärlnystan, så gott som obefintlig. Wahren behöll i sin
redogörelse av projektet för styrelsen samma ”utomor-
dentligt sällsynta” formulering, men i kombination med
en positiv rekommendation. Utan den senaste tidens
framgångar hade han dock nog inte, som han själv
uttryckte det, ”kostat på sig” att rekommendera satsning-
en. Risken för att styrelsen skulle avslå var stor eftersom
risken var hög och projektet rent formellt var för litet.

Hur kan vi vara både engagerade och des-intressera-
de, (eng. detached) samtidigt? Hur kan vi vara djupt
involverade och inte samtidigt styras av en vilja eller
intention? Förhoppningsvis känns dessa frågor inte rele-
vanta för läsaren, det skulle nämligen visa på en större
insikt hos läsaren än hos mig. Till mitt stora förtret måste
jag dock tillstå att de dök upp för mig som en sorts mot-
sättning, eller åtminstone som en farhåga om att det
skulle ligga en motsättning i resonemanget. Inte nödvän-
digtvis en motsättning av logisk karaktär, eftersom frå-
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gorna dök upp spontant och inte genom deduktion, men
i varje fall som en sorts intuitiv, emotionell motsättning. 

Motsättningen och krampen den orsakade löstes
dock upp när jag läste om de sista raderna ur Polesies
(1992) artikel om ’Action and Intention’ i vilken han
skriver:

”Someone who assumes responsibility for something gives it meaning
and does what he can to see it through. But only someone with an iden-
tity of his own can be absorbed completely by his activities and thus put
all of his resources into the struggle for some common cause.”149

Det förlösande i budskapet är att Polesie för in våra tan-
kar på det gemensamma - ’common cause’. Det som kän-
des som en motsättning eller paradox i vad vi kan kalla
det ’des-intresserade engagemanget’ löses upp av att
engagemanget inte förutsätter ett egenintresse och inte
heller, som Arendt påpekar, empati. Den ’absorberade’,
uppslukade bedömaren kommer att använda sitt omdö-
me genom att föreställa sig sin ’egen identitet’ förflyttad
till de berörda parternas utsiktsplatser. Härigenom kom-
mer omdömet att vara effekten av det ’gemensamma’
som kan finnas i bedömarens syn på saken då han före-
ställer sig som handläggare, som entreprenör, som VD,
som konsult eller som styrelseledamot. 

Omdömet kommer också, i Beiners inspirerande for-
mulering att hänga samman med den mänskliga förståel-
sen. Efter Beiners inledande halva mening citerar han
Hannah Arendt (1968):

“This process of opinion formation, determined by those in whose
place somebody thinks and uses his own mind, is such that ‘a particu-
lar issue is forced into the open that it may show itself from all sides,
in every possible perspective, until it is flooded and made transparent
by the full light of human comprehension’.“150

Enligt såväl Beiner som Arendt är vårt omdöme kopplat
till föreställningen om de som omger vår berättelse om
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omdömet. Vår föreställningsförmåga hänger i sin tur
samman med vår förståelse. Jag återkommer till detta
senare i kapitel 15, där en liknande slutsats dras och
resonemanget utvecklas vidare utifrån bedömandet som
kognitiv och emotionell process. 
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En bedömning ses, i den klassiska beskrivningen, som en
slutsats, ett rationellt resultat av den logiska analys som
gjorts av den ingående informationen, begränsad eller
icke. Enligt denna syn är en bedömning neutral i mening-
en att en annan bedömare, med samma information och
kalkylmodeller rimligtvis bör komma fram till samma
bedömning. Uttryckt på ett annat sätt, som inte vilsele-
der oss in i det linjära och deterministiska tänkandet, kan
en bedömning ses som ett uttryck för bedömarens för-
ståelse av projektet och de slutsatser han drar därur. En
poäng som detta stycke vill förmedla är just vikten av att
se en bedömning som ett sätt att förstå någonting på -
alltså inte att vissa fenomen funnits ’där ute’ som bedö-
maren antingen kunnat ’förstå’ eller ’missförstå’, utan att
bedömaren genom sin bedömning visar vilket sätt han
förstått projektet på. Som Feyerabend (1999) beskriver 
i introduktionen till sin bok ’Conquest of Abundance’:

“There is no escape: understanding a subject means transforming it, lif-
ting it out of a natural habitat and inserting it into a model or a theo-
ry or a poetic account of it.”

Transformationen, förvandlingen av världen till detta
som vi anser oss förstå, kan dock vara bättre eller sämre,
så till vida att en förståelse kan ge utrymme för eller kan-
ske t o m förklara vad som med en annan förståelse kan-
ske förblir ett mysterium. En annan poäng som stycket
kommer att argumentera för är att förståelsen, likt andra
kognitiva fenomen, är knuten till våra emotioner

laddad och oladdad förståelse

Att vara av en viss uppfattning om ett projekt är med
denna utgångspunkt att förstå projektet på ett visst sätt.
Hur detta är möjligt, d v s hur detta kan hänga ihop
språkligt i vårt sätt att använda begreppet förstå, och
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varför det är en särskild dörröppnare att tala om bedöm-
ning som förståelse argumenterar jag för nedan utifrån
hur Hertzberg (2002)151 resonerar om betydelsen av
begreppet ’förstå’. Diskussionen fokuserar inte främst på
processen om hur förståelsen uppstår, utan snarare på
förståelsens karaktär då den infunnit sig. Beträffande
mina funderingar om bedömning relaterar den följande
diskussionen därför inte främst till bedömningsprocessen
under vilken rationalitet och övertygelse emergerar, utan
till hur de hänger samman då bedömningen är gjord.

Lars Hertzberg pekar på två intressanta och funda-
mentalt olika aspekter av betydelsen av begreppet ’för-
stå’ utifrån två sätt på vilka vi använder ordet. Jag kallar
dem ’oladdad’ respektive ’laddad’ aspekt av att förstå.
Oladdad förståelse är t ex att förstå en förklaring av hur
en dator ska slås på, medan vi ser den laddade aspekten
i hur vi t ex inte förstår hur någon kan begå självmord. 
I den oladdade användningen uttrycker vi med orden ’jag
förstår’ en sorts avklarad uppgift, en prestation. Förstår
du? Ja, ska du tänka nu, så är prestationen avklarad.
Hertzberg tar exemplet att någon visar dig ett brev och
frågar om du kan förstå det. För att frågan ska ha
mening måste det finnas någon sorts svårighet, som att
skrivstilen är svårtydd eller att det är skrivet på ett främ-
mande språk eller liknande. Det finns sålunda i samband
med användningen av ’förstå’ någon sorts problem och
någon sorts uppgift. Vid denna användning av begreppet
är förståelsen ett mått på intelligensen och uppnås ofta
genom någon sorts aktivitet. Det finns ett element av
strävan som ger upphov till att vi på något sätt ansträng-
er oss. När vi gör detta framgångsrikt lyckas vi förstå.
Förståelsen kan sen uttryckas genom följdriktiga kom-
mentarer eller handlingar och är till sin karaktär en täm-
ligen binär historia – antingen har man förstått eller så
har man inte. Det är intressant att även lägga märke till
Hertzbergs Wittgensteinianska påpekande att förståelsen
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dock på intet sätt här handlar om en inre process. Om vi
jämför satsen ”Jag förstår.” med satsen ”Jag gillar
kaffe.”, så är det tydligt att det i det senare fallet inte kan
röra sig om ett misstag. Individen som uttalar sig om sitt
kaffetycke är tvivelsutan bäst lämpad att avgöra hur det
ligger till och det är knappast meningsfullt att säga emot.
Om vi jämför detta med satsen ”Jag förstår” så upp-
täcker vi en intressant skillnad, eftersom det ju är möjligt
att tro att man förstått, men samtidigt i själva verket mis-
sta sig. Förståelsen, hör till skillnad från ’gilla’ på så sätt
till samma kategori begrepp som veta, uppfatta, komma
ihåg, osv. Det finns ingen inre process som är nödvändig
eller tillräcklig för att man ska ha förstått något och där-
med kunna utesluta att man misstagit sig. Slutligen och
följaktligen är den oladdade förståelsen dessutom neutral
till det vi förstår. Huruvida jag kan tyda ett brev beror
knappast på om jag tycker bra eller illa om brevets för-
fattare eller det som sägs, eller om jag är beredd att hålla
med, eller ens acceptera det som sägs. 

I det andra fallet, den laddade aspekten, uttrycker
förståelsen någonting helt annat. Hertzberg tar exemplet
då någon säger sig ’inte förstå’ de prickskyttar som sköt
mot lekande barn i inbördeskrigets Bosnien. Det den
oförstående individen uttrycker är sitt avståndstagande,
sitt omdöme – att personen i fråga inte ser vad det skul-
le innebära att förstå prickskyttens agerande. Det fram-
går tydligt att detta fall inte har några av de karakteristi-
ka som beskrevs ovan. Att inte förstå prickskyttarnas
agerande är inte att misslyckas med en uppgift - det finns
ingen prestation. Snarare, skulle nog de flesta säga, är det
prickskyttarna som misslyckats. Förståelsen har i detta
fall heller inget med intelligens, kunskap eller förmåga
att göra. Personen skulle kunna vara nyfiken och vilja
veta mer om omständigheterna kring så fruktansvärda
händelser, men skulle genom den ökade kunskapen inte
komma närmare att kunna förstå prickskyttarnas hand-
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lingar. 152 I kontrast till fallet ovan handlar ’att förstå’ eller
att ’inte förstå’ i detta fall om någonting inre. I Hertz-
bergs egna ord: 

” . . . a matter of feeling or thinking about the activity in question in a
certain way.”153

Detta medför även att det i ett sådant fall inte kan vara
tal om något missförstånd i egentlig mening - att säga att
man inte förstår prickskyttarna är inte att säga att de är
lätta att missförstå. Att vara av den ena eller andra upp-
fattningen är inte att förstå situationen ’bättre’ eller
’sämre’. Andra exempel på samma typ av användning av
’förstå’ är: 

’Jag kan inte förstå vad han ser hos henne.’

’Jag kan inte förstå människor som skräpar ned.’

’ Jag kan inte förstå att han begått självmord.’

Om vi nu jämför de ovanstående exemplen på ’laddad’
betydelse med de karakteristiska egenskaper som
beskrevs för den ’oladdade’ användningen av ’förstå’ så
framgår ett antal skillnader. Det finns i det ’laddade’ fal-
let inte någon prestation i samband med att förstå. För-
ståelsen har här följaktligen inte heller med intelligens,
skicklighet eller kunskap att göra. Den kan inte heller
följas upp av handlingar som kommer att visa sig kor-
rekta eller felaktiga utifrån huruvida man förstått eller
inte och är slutligen inte heller neutral. 

Förståelsen har sålunda två aspekter, varav den ena,
laddade aspekten är starkt förknippad med känslor och
engagemang och långt ifrån den oladdade, deduktivt
logiska, intelligenta prestation som t ex förståelsen av en
förklaring innebär. 
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Nåväl, kanske någon kunde invända att diskussionen
hittills ändå främst är mycket väsen för ingenting, att
argumentet är att göra en stor poäng av ett litet språkligt
’sammanträffande’ av hur vi använder ordet förstå. I själ-
va verket, kunde man tycka, skulle man lika gärna kunna
använda andra ord än ’förstå’ för att uttrycka samma
sak. Man kunde invända att uttrycket att ’inte förstå’ i
den sistnämnda bemärkelsen kunde ersättas med att ’inte
tycka om’ eller ’avsky’ eller liknande. Två argument finns
mot en sådan invändning. Dels att någonting går förlorat
i uttrycket om vi i exemplen ovan ersätter ’inte förstå’
med något annat uttryck, som t ex ’inte tycka om’. D v s
att det faktiskt inte uttrycker samma sak att säga att jag
’inte tycker om’ min väns självmord jämfört med att säga
att jag ’inte förstår’ det. Dels att det, med stöd i Witt-
genstein, är ett misstag att vifta bort somliga av de
uttryck vi använder som ’talesätt’. Ordens betydelse
söker vi enligt Wittgenstein lämpligen i deras användning
och inte genom att försöka låta dem passa in i våra för-
utfattade föreställningar om begreppet i fråga. Att påstå
att vi, för att förstå ett begrepp, endast ska se till en 
del av dess användning och inte en annan är att tro 
sig veta mer om språket än det språket visar upp för oss
i vår användning av det. Det är att söka en sorts ideal om
vad språket ’egentligen’ är, som om vi kände till vad som
låg bakom’, men inte i vår användning av begreppen. 

Hertzbergs poänger med diskussionen om förståel-
sens två aspekter är långtgående och inte minst intres-
santa för resonemanget om bedömning. Han menar att
problemet vi kan uppleva genom begreppets, ’förståelse’,
skilda användningar härstammar i en filosofisk fördom
om det mänskliga sinnet (mind), enligt vilken vi delar
upp sinnet i intellekt (det kognitiva), vilja och känsla. 
Vi antar till följd härav att vår förståelse, om den inte
kan analyseras som en kognitiv relation följaktligen
måste bestå av antingen vilja eller känsla. Hertzbergs
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slutsats är att uppdelningen av sinnet i kognition, känsla
och vilja är illusorisk och en abstraktion som vid närma-
re inspektion upplöser sig själv. 

Att Hertzbergs argumentation är så intressant beror
även på den bakgrund av vardagligt tänkande mot vilket
diskussionen kontrasteras och på det motstånd mot hans
tanke som kanske uppstår spontant. Vi tar lätt den för-
sta ’oladdade’ intellektuella användningen av begreppet
’förstå’ för given, som en sorts ’egentlig’, paradigmatisk
betydelse av ordet, medan det andra ’laddade’, icke-neu-
trala, engagerade sättet att använda ’förstå’ snarast blir
metaforiskt. Kanske borde förhållandet vara det omvän-
da? Kanske borde vi med ’förståelse’ i första hand förstå
något som liknar ett ställningstagande, en medbrottslig-
het, en riktning, en benägenhet - en bedömning - och se
den oladdade, neutrala, yttre aspekten som en metafor
för den egentliga förståelsen? Kanske gäller detta inte
heller bara begreppet ’förstå’ utan samtliga eller åtmins-
tone somliga andra kognitiva begrepp? Hamlyn (1987)
diskuterar övertygelsens roll i kognitiva processer och
argumenterar övertygande för att samtliga kognitiva
processer förutsätter engagemang.154 Hamlyn stöder sig
bland andra på Griffiths (1962/1967) uppfattning att
övertygelsen är ett medvetandetillstånd som är påkallat
av ’sanning’. Poängen är att vi måste ’bry oss om’ huru-
vida vår övertygelse stämmer eller inte. Skulle vi vara lik-
giltiga inför vår övertygelses korrekthet kan man inte i
någon egentlig mening säga att vi har någon övertygelse.
Slutsatsen är att vi för att vara övertygade om något
måste bry oss om det och att våra känslor därmed måste
vara engagerade för att vi ska kunna vara övertygade.
Gustafsson (1994) talar, inspirerad av bland annat
Arthur Koestlers resonemang (Koestler, 1970) om AHA-
upplevelser i liknande termer om de sätt på vilka vi kan
uppleva verkligheten. Våra sanningsupplevelser, som
Gustafsson kallar dem, är en känsla, ett känslotillstånd.
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Kanske är kognitionens engagerande aspekt dess tongi-
vande, eller är det t o m avgörande? En tanke, som dock
får utredas vidare av kognitiva filosofer, men som öppnar
upp för vikten av processer utanför eller bortom det
rationella som logisk deduktion. Innan diskussionen går
vidare, dock, ytterligare ett resonemang om laddningen
hos ett annat begrepp, nämligen kunskap (knowledge).
Med kunskap menas vanligen att besitta vissa fakta som
överensstämmer med verkligheten. Hertzberg skriver:

”The received view in Western philosophy is that knowledge, like
understanding, involves something like a representation of reality. To
know or understand something is for that representation to be in agree-
ment with the facts. This agreement can be established to hold in a
purely neutral fashion, by a simple comparison between the person’s
state and the facts.” 155

Han beskriver här den klassiska synen på kunskap och
förståelse och, i min tolkning, följaktligen även den klas-
siska synen på bedömning som analytisk, rationell och
känslomässigt neutral. Det mest direkta sättet för kun-
skapen att visa sig på är genom att svara korrekt på en
fråga. Om frågan lyder ’Vad heter Sveriges högsta berg?’
svarar den kunnige: ’Kebnekaise’. Men det finns andra
mer förbryllande fall. Hertzberg nämner anorektikers
kunskap om sina problem. Det visar sig att de allra flesta
kan svara fullt korrekt på frågeformulär angående deras
sjukdomstillstånd. Trots detta kommer en viss procent av
dem att svälta sig själva till döds. Ska vi säga att de verk-
ligen har kunskap om tillståndet de är i? Ett annat exem-
pel kan vara rökare, som jag själv tidigare var. Frågan
som ställs gäller huruvida man, trots en anorektikers
eller rökares eventuella relativt höga kunskap om kemis-
ka processer och kroppsliga konsekvenser, verkligen kan
anse att en rökare resp. anorektiker har kunskap om vad
handlingen att röka resp. att inte äta innebär? Även om
jag själv spontant hade svarat jakande på en sådan fråga
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ska jag fortsätta att argumentera för motsatsen. Poängen
är nämligen inte att fastslå det ’rätta’ eller ’felaktiga’ sät-
tet att förstå våra kognitiva begrepp på. Det finns många
som är bättre lämpade för sådana försök än jag. Istället
är tanken att det är användbart att argumentera som jag
gör, att det är användbart att förstå våra kognitiva
begrepp och våra sanningsupplevelser som ’känslotilll-
stånd’ och som något som oundvikligen är knutet till och
manifesteras i handling. Ett sådant tänkande lösgör 
oss nämligen en aning från exakthetsidealets lockelse 
och idén om den logiskt deduktiva rationalitetens objek-
tivitet. Bedömningen kan inte göras utan ett språng, 
utan ett beslut. Förståelsen av projektet är inte oladdad,
utan tvärtom laddad med benägenheter. Övertygelsen är
inte oengagerad.

Såväl anorektikern som rökaren kan ju onekligen
sägas ha kunskap om sina respektive tillstånd, eller
åtminstone relevanta delar av dem, på samma sätt som
de har kunskap om att Sveriges högsta berg heter Keb-
nekaise, men är detta verkligen kunskap? Den första tan-
ken som slår oss är kanske att det ju finns olika drifter
och behov i en människa och att självdestruktiva hand-
lingar visst kan vara medvetna - att en anorektiker, likt
en rökare, skulle veta vad konsekvensen av den självde-
struktiva handlingen är och på samma gång vara oför-
mögen att agera annorlunda. Detta vore i enlighet med
den traditionella västerländska synen på kunskap, enligt
vilken kunskap, likt andra kognitiva begrepp, betraktas
som skilt från handlingen i sig – en syn enligt vilken vi
kan veta, men handla som om vi inte visste. Hertzberg
kommer dock här till viss hjälp. Han skriver:

“What I would like to argue is that this assumption [med syftning på
“The received view in Western philosophy”, enligt citatet ovan, min.
anm.] is fundamentally misleading. There is no such thing as a neutral
comparison between representations and facts. Whether or not a per-
son’s ideas are adequate depends on the way they are expressed in
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their actions. Knowing or understanding something means having 
the appropriate relation to the facts of the matter. And this means that
my assessment of another’s knowledge is not independent of the way 
I see her life.” 156

Om vi återgår till bedömningen av individerna i fallen så
är konsekvensen av citatet ovan att bedömningen av en
annan persons kunskaper och följaktligen bedömningen
av dennes kompetens alltså inte är ”oberoende av sättet
på vilket jag ser hennes liv.”. Det får mig att genast dra
mig till minnes de slagdängor som så ofta hörs bland
bedömarna i riskkapital-branschen, som t ex:

”Hellre rätt person med fel projekt, än rätt projekt med fel person.”

Eller som Molinder, f d Industrifonden och numera
Alfred Berg, sa: 

”Till syvende och sist står det och faller med bedömningen av perso-
nerna.”.

Hertzbergs resonemang ger en vacker ingång till det fak-
tum att människorna bakom projektet spelar en central
roll i bedömningen. När handläggaren bedömer företa-
garna bedömer han inte bara deras kunskap, utan även
deras liv. Huruvida sådana tankar medvetet passerar
bedömaren låter jag vara osagt och lämnar därhän.
Resonemanget visar dock på vidden av sådant som inte
bedöms explicit och möjligtvis inte heller medvetet 
och nödvändigheten av att inkludera detta i vår förståel-
se av vad som sker då någon bedömer någon annans 
planer och idéer.

När avtäckningen slutligen sker är slutsatsen således
att det överhuvudtaget inte existerar någonting sådant
som en neutral jämförelse mellan en avbildning (repre-
sentation) och fakta. Att veta något eller förstå något är
inte den passiva lagringen av data i ett register som vi
sedan kan välja att ta hänsyn till eller inte då vi handlar.
Det är inte heller en neutral avbildning, utan anger lika
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mycket en inställning, en riktning och en benägenhet till
handling. Dess lämplighet visar sig i handlingen, d v s
den riktning som personen bejakat, beslutet som bedö-
maren fattat och i de konsekvenser som detta får.

förståelse, rationalitet 
och övertygelse

Övertygelse – ingen prestation

Analogin jag vill göra mellan diskussionen om förståelse
och bedömningen som övertygelse eller sätt att förstå
någonting på är inte direkt. Om det hela kunde uttryck-
as geometriskt skulle det handla om liksidighet mellan en
bedömnings- och en förståelse-figur, där huvudbegreppen
i resonemangen skulle motsvara olika sidor. Geometriskt
uttryckt skulle den emergenta övertygelsen förhålla sig
till rationaliteten på samma sätt som den ’laddade’ för-
ståelsen till den ’oladdade’. Jag ska försöka förklara
parallellerna jag ser. Det finns i den ’laddade’ förståelsen
enligt Hertzbergs resonemang t ex inte någon prestation
i samband med att förstå. På samma sätt finns i den
emergenta övertygelsen inte någon prestation. Om vi
antar att övertygelsen emergerar så drivs den inte av
någon intention och kan heller inte anses vara någon pre-
station. Bedömaren har ju inte för avsikt att bli överty-
gad om att projektet är bra, eller tvärtom. Resonemang-
et är även analogt med Wittgensteins resonemang om att
det måste finnas ett sätt att begripa en regel på som var-
ken är en teoretisk eller kognitiv prestation.157

Någon skulle här kunna invända att bedömnings-
processen ju handlar om att ta bedömaren ur tvivlen om
projektet till en övertygelse och att övertygelsen ju är
själva kvittot på arbetet i processen och sålunda en 
prestation. Motargumentet därtill är, som jag argumen-
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terade i kapitel 11, att bedömningen inte är en orsakslo-
gisk konsekvens av övertygelsen, eftersom språnget är
oundvikligt. Prestationen, som när vi talar om den ’olad-
dade’ förståelsen återfinns som lösandet av uppgiften/
problemet, återfinns i bedömningen som de rationella
resonemangen kring projektet som bedöms. ”När man
väl bestämt sig för vad man tycker om projektet börjar
arbetet med att leta efter argumenten.” sa Wahren. Stäm-
mer uppgifterna de hänvisar till? Är resonemangen rim-
liga? Är de övertygande? Enligt Kants ’Kritik av det
praktiska förnuftet’ innebär bedömandet ett åtagande att
kommunicera bedömningen och att övertala. (se kapitel
12) Bedömningens prestation ligger sålunda i dess ratio-
nalitet och övertalningskraft. Rationaliteten är med
andra ord förbunden med prestation, medan övertygel-
sen inte är det. Prestationen kan sägas ligga i graden av
’inter-subjektivitet’, d v s i vår föreställningsförmåga och
’common sense’ som jag diskuterade med hänvisning till
Kant och Arendt i kapitel 14. Ett av begreppen som dis-
kuterades där var smaken. Denna, som i Ulla Holms
(2002) läsning av Hannah Arendt mer än något annat
sinne är ”omdömets språkrör”, är subjektiv och kan inte
diskuteras. De fällda smakomdömena går dock visst att
diskutera: 

”… eftersom ’vi hoppas att andra delar vår njutning’, förväntar oss att
’alla andra ska instämma.’.”158

De omdömen som fälls i en bedömning kan inte som våld eller logik
tvinga fram ett instämmande från andra, utan endast ”fria till andras
instämmande”.159

Prestationen ligger i friandets framgång, vilket enligt
Holm motsvarar grekernas övertygande tal.
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Övertygelse – någonting inre

Den laddade aspekten av förståelsen kan, som Hertzberg
visat, till skillnad från den oladdade förståelsen av en för-
klaring, sägas motsvara en inre process, ett inre tillstånd.
Analogt anger den emergenta övertygelsen, till skillnad
från det rationella resonerandet om projektet, någonting
inre som jag helst liknar vid en benägenhet till handling,
en förberedelse, en potentiell riktning. Wahrens bedöm-
ning av Elekta som en ’potentiell svensk spjutspetstekno-
logi’ är, utan att vara irrationell, inte en rationell slutsats
och inte heller utgångspunkten för hans resonemang
utan ett omdöme. Det är snarast att förstå projektet 
på ett visst sätt, att tänka, tala och känna om projektet i
fråga på ett visst sätt.

Övertygelsen är, till skillnad från det rationella reso-
nemanget, någonting ‘inre’ i meningen att jag inte kan
anse mig vara av en viss åsikt och ha fel. Vi kan mycket
väl vara övertygade om något som senare visar sig inte
stämma, men vi kan inte tro om oss själva att vi är över-
tygade och i själva verket inte vara det. I bedömandet
kommer riktningen, d v s ’ja’ eller ’nej’, inte till bedöma-
ren som en slutsats av det rationella analyserandet och
argumenterandet, utan som ett gensvar från det inre, ett
mer eller mindre spontant beslut – ett språng.

Övertygelse – icke neutral Analogin kan föras vidare
genom att känna igen den laddade förståelsens icke-neu-
tralitet även i övertygelsen, samtidigt som det rationella
resonerandet och dess regler däremot, likt den oladdade
förståelsen, till sin karaktär är neutralt. 

Att övertygelsen inte är ´neutral´ bör inte förväxlas
med att bedömningen skulle vara jävig eller partisk. Neu-
traliteten i bedömandet och i det rationella värnas högt i
de professionella bedömarnas kretsar, där det med neu-
tralitet förstås att inte vara jävig. Vikten av tänkandet
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kring neutraliteten i bedömningen framgick i samtal med
handläggarna om den s k ”projektmassagen”. Denna
innebär, som jag beskrev i kapitel 12, att bedömaren av
olika anledningar engagerar sig mer än vanligt i ett pro-
jekt. Men resonemangen som Wahren och Molinder fört
om projektmassagen stödjer teorin att känslor och ratio-
nalitet hänger samman, att vi med en annan känsla kom-
mer att komma till en annan slutsats. 

Det intressanta för resonemanget är här att bedö-
marna Wahren och Molinder i detta sammanhang
uttryckte att projektmassage kan göra bedömningen
sämre pga risken att man engagerar sig känslomässigt.
De flesta av oss känner spontant att en partisk bedöma-
re är sämre. Men varför? Bedömaren är ju fortfarande
hederlig. Kompetensen hos bedömaren, den samlade
massan av tyst och uttalad kunskap, kan inte gärna hel-
ler påverkas av huruvida han engagerat sig känslomäs-
sigt eller ej. Inte heller den analytiska förmågan eller
kalkyleringskunskaperna. Ett större engagemang kan lik-
väl, enligt Wahren och Molinder, göra bedömningen
sämre. Kanske kan man i frågan om partiskhet och enga-
gemang skilja mellan ett externt och ett internt engage-
mang. Ett internt engagemang skulle vara en reaktion 
på själva projektet - jag stöder det för att det verkar 
övertygande, tilltalande o s v - och höra såväl till 
den interna emergenta övertygelsen som till det rationel-
la resonemanget. Ett externt engagemang skulle däremot
bottna i ovidkommande faktorer, som att den sökande 
är en god vän eller ser trevlig ut. Risken i det senare 
fallet är att man, även om man vill vara opartisk, bedrar
sig själv, blir offer för önsketänkande osv. Problemet 
är förstås att det ligger i begreppets natur att man 
inte ser de här bristerna hos sig själv, så länge man är
offer för dem.

Bedömningen blir sämre utan att vare sig bedöma-
rens hederlighet, kompetens, analytiska förmåga eller



352

kunskaper har förändrats. Förändringen ligger istället i
det engagemang från vilket bedömaren tar sitt avstamp.
Med engagemanget och emotionen följer ju den förän-
drade förståelsen och rationaliteten, varvid ’vägen’ som
’vandraren’ i Machados dikt skapar blir en annan. 160

Uttryckt i andra termer, är det som sker om man engage-
rar sig känslomässigt att man i för stor utsträckning låter
sig ledas in på entreprenörens stig eller mönster av syllo-
gismer. Riskerna är då inte längre risker, utan problem
som måste lösas och möjliga problemscenarios som
måste förebyggas. Språnget och beslutet är då redan
taget. Bedömningen är då redan gjord. 

Wahrens och Molinders misstro mot engagemang
såsom påföljd av ’masserandet’ stöder tesen om att ett
känslomässigt engagemang har betydelse - en annan
”känsla” (t.ex. av lojalitet, kärlek, vänskap eller ’förstå-
else’) ger den sammansatta emergensprocessen en annan
styrning och leder då till helt andra, men lika absolut
säkra övertygelser. 

Resonemanget kan jämföras med uppdelningen i en
rättssal där advokat och åklagare har till uppgift att föra
fram logiska argument utifrån de motsatta premisserna
att den anklagade är oskyldig respektive skyldig. Valet av
avstamp avgör här på ett mycket tydligt sätt vilka argu-
ment som kommer att föras fram. Det finns då ingen
plats för övertygelse och dess eventuella emergens kom-
mer inte att färga argumenten. Övertygelsen sätts där ur
spel eftersom ´bedömningen´ är gjord innan den ens har
börjat. Förutsättningarna för att en bedömning ska krä-
vas är satta ur spel. Advokat och åklagare har så att säga
ställt sitt resonerande i tjänst hos någon annan och age-
rar utan egen känsla.

Om bedömaren är vandraren i Machados dikt är
övertygelsen det som ger rörelsen dess riktning. I andra
metaforer är övertygelsen i förhållande till bedömningen
det som ger färgen sin ton, soppan dess smak eller klang-
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en dess harmoni – t ex dur eller moll – och bryter den
handlingsförlamande neutraliteten och tvivlet.

Förståelse och bedömning påminner starkt om
varandra så snart vi talar om något där förståelsen
’angår’ och engagerar oss. När Wahren får veta att Elek-
tas VD, Laurent Leksell, är Ek Dr från Handels i Stock-
holm, eller när Newsweeks artikel berättar att det ameri-
kanska sjukförsäkringssystemet ska förändras så angår
det honom. I bedömningssituationen – d v s den speciel-
la situation där vi står inför ett val i vilket ”det bästa”
inte är givet av förutsättningarna – ger förståelsen bedö-
mandet en riktning. Wahren kan inte ’förstå på ett visst
sätt och samtidigt förhålla sig neutralt’. Vi kan, och argu-
mentet blir följaktligen tautologiskt, inte förstå och agera
som om vi inte förstod eftersom förståelsen är en del 
av vårt agerande. Om kognitionen vävs samman med
och förutsätter engagemang och emotioner så är den 
inte neutral. Vi rör oss sålunda med svindlande fart 
mot punkten i vilken kognition, vilja och emotion möts.

bedömning som föreställning

”Fantasi – vad vill ni, människor? Är det inte fantasin som ger er 
dagligt bröd? Som bygger era hus? Driver era fabriker?”161

Kapitlet hittills är ett argument till att beskriva bedöm-
ningen, fällandet av omdömen, den rationella förklaring-
en till den ståndpunkt som bedömaren intagit, som sam-
manvävningen av övertygelsen och rationaliteten,
beskrivna genom Hertzbergs upplysande diskussion om
förståelsens två aspekter. Samklangen mellan övertygelse
och rationalitet är, som Giddens (1986) påpekar, en nöd-
vändighet för den ständigt rationaliserande människan
och varken övertygelsen eller rationaliteten kan ges före-
träde. Att se bedömandet av ett projekt som att förstå
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projektet på ett visst sätt öppnar för det naturliga i att
det inte nödvändigtvis finns ’en bästa’ bedömning, d v s
en logisk slutsats eller optimal handling som bedömaren
ska kunna tyda sig fram till utifrån den situation han
befinner sig i. Den professionella bedömarens uppgift
består, enligt ovanstående resonemang, av att ’förstå’
projektet på såväl ett laddat, som ett oladdat sätt. Dels
ska projektets olika delar, dess teknologi, dess affärslo-
gik, dess marknadsförutsättningar, o s v förstås i mening-
en att dessa ska kunna redogöras för och analyseras. En
uppgift och en prestation, som han genom sitt arbete och
sin intelligens kan lösa. Dels implicerar bedömningen 
ett omdöme om projektet som ska vara allt annat än 
neutralt i meningen att det ska vara ett ställningstagan-
de, och visa bedömarens sätt att förstå projektet på.
Bedömningen, sedd som bedömarens förståelse av pro-
jektet, är såväl emergent som logisk, såväl byggd på
känsla som rationell. 

Betydelsen av övertygelsen som förståelsen ’på ett
visst sätt’ fördjupas vidare om vi tar avstamp i ytterliga-
re ett stycke ur Hertzbergs funderingar, där han gör upp
med skillnaden mellan vad jag kallat det laddade och det
oladdade sättet att använda begreppet förstå på:

“In fact, the relation between these uses seems to me to be a difficult
puzzle to unravel. Apparently a philosophical prejudice is at play here.
We are inclined to divide the human mind into cognition, will and emo-
tion, and we suppose that our attitudes must be made up of intellectu-
al (cognitive), conative and emotive elements. If something about 
our understanding cannot be analysed as a cognitive relation it 
must accordingly consist either of emotion or will. But I believe this
division is more or less illusory, an abstraction that dissolves at closer
inspection.”162

Vad förståelse och vilja beträffar gjorde kanske Gilbert
Ryle tydligast upp med viljan som möjlig drivkraft för
förståelsen.163 Ryle visar att vi inte kan välja att förstå på
ett eller ett annat sätt. Vi kan inte välja att vilja och inte
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heller med vår vilja välja att vara övertygade. Diskussio-
nen om bedömning som förståelse leder oss därför in i
uppdelningen mellan känsla och rationalitet, tanke och
känsla. Hertzbergs slutsats är att uppdelningen är en illu-
sion, vilket väl illustreras av att de ’laddade’ och ’olad-
dade aspekterna är aspekter av en och samma sak – för-
ståelsen. Bedömningen är därför inte heller en samman-
vägning eller addition av ’känslan + rationaliteten’ som
om det handlade om två olika typer av information vi
hanterade. De två är ett. Bedömningen pågår ständigt
och är även input till varje rationellt resonemang, till
berättelsen om den. Mellan känslan och rationaliteten
finns ingen entydig gräns. 

“ A boundary is not that at which something stops but, . . . the boun-
dary is that from which something begins its presencing.”164

På så sätt börjar känslan inne i rationaliteten och ratio-
naliteten i känslan. Hertzbergs två typer av förståelse är,
som han säger, i själva verket en. När Wahren i fallstudi-
en om Elekta gör bedömningen att företaget nog kom-
mer att kunna sälja åtminstone en strålkniv under första
försäljningsåret inkluderar resonemanget ett antal aspek-
ter av projektet som han förstått och bedömt positivt.
För att försäljningen ska kunna ske med den antagna
lönsamheten måste utvecklingen av produkten vara klar,
transportutrustningen måste vara färdigutvecklad, testad
och godkänd, dosplaneringsprogrammen måste vara
integrerade med bildbehandlingens hård- och mjukvara,
o s v, vilket i sig innebär att ett stort antal problem måste
vara lösta. Förståelsen av projektet måste innefatta en
känsla för att utvecklingen i stort och smått ska gå bra.
Bedömningen liknar därmed alltmer den bedömning som
entreprenören, Leksell, gör. Den vision Leksell tror på
tror även Wahren på. Wahrens förståelse av projektet har
förvisso ett kognitivt element, i meningen att förståelsen
av projektet kräver t ex teknisk kompetens, för att förstå
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vad som döljer sig bakom rubrikerna i projektplanen,
eller ekonomisk kompetens för att förstå affärslogiken
och kalkylerna i projektet. Denna typ av förståelse går
att omformulera i beskrivning av projektet och i den ana-
lys av projektet som Wahren genomför. Att ”förstå”
entreprenören Leksell i meningen anse att hans projekt
att utveckla en strålkniv är ett bra projekt betyder dock
knappast bara att kunna beskriva honom. Istället verkar
det betyda att jag så att säga kan se världen med hans
ögon, dela hans syn på saken. Att bedöma honom och i
andra änden projektet är inte längre enbart en kalkyle-
ring av hans/projektets egenskaper, en analys och sum-
mering av de 1000 delar projektets reduktionistiska kal-
kyl kan byggas upp utav, utan också en föreställning om
honom och projektet – en föreställning som med andra
ord utöver kognitiv är emotiv och kopplad till känslan.

Att göra en bedömning och fälla ett omdöme anger
på vilket sätt man själv är förmögen att resonera om det
som inte förutsättningarna och logiken talar om för oss.
Att bedöma något anger vad man är beredd att göra. Att
bedöma något och fälla ett omdöme är att varsebli och
ange en riktning hos sig själv. Våra omdömen anger våra
möjligheter att kunna resonera om det vi inte kan sluta
oss till på logisk väg . . . OCH någonting ytterligare – om
inte åsikten är helt avklädd på känslor, d v s om det inte
är så att det vi resonerar om i själva verket inte angår oss,
d v s frånsett det fall att vi inte bryr oss om våra egna
resonemang (Hamlyn, 1987). Att fälla ett omdöme är att
formulera den Popperska benägenhet (Popper, 1990/
1995) man besitter, att ange en väg för handling, en
beredskap. Medan analysen eftersträvar exakthet, är
rationell och logisk och i slutändan måste leda till en tau-
tologisk och logiskt bindande slutsats så bygger bedöm-
ningen på språnget165; från punkten då ingen regel kan
tala om för oss hur vi ska göra för att följa en regel till
bedömningen och handlingen. Att det reduktionistiska
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tänkandet i termer av analys fortfarande är kopplat till
idealet om exakthet – som tidigare diskuteras som grun-
den för det rationella tänkandet – kan kanske exem-
plifieras av uttrycket ’göra en noggrann analys’. Det känns,
för mig i alla fall, inte naturligt att uttrycka motsvaran-
de: ’göra en noggrann bedömning . . .’ Där analysen ges
av logiken, kalkylmodellerna och de rationella antagan-
dena ges bedömningen av språnget; 166transformationen
från handlingsförlamande tvivel och riktningslöst tvivel
till handlingsbenägenhet och riktning - den emergenta
engagemangsbundna processen från icke-övertygelse 
till övertygelse och det påföljande spontana beslutet. 

Bedömning som bild - analys som modell

Bedömningens och den analytiska slutsatsens skilda
karakteristika kan belysas i en analogi till begreppen
modell och bild, där den analytiska slutsatsen i någon
mån motsvarar modellen och bedömningen bilden.
Langer (1967/1988) är tydlig med att särskilja de två. En
bild – själv tänker jag mig ett porträtt - ger ett objekt en
skepnad utifrån ett perspektiv bland många möjliga och
framhäver vad objektet ser ut som - verkar vara – och
kan beroende på stilen betona kontraster, detaljer, konti-
nuiteter, komplexiteter eller grövre karaktärsdrag. En
modell däremot visar alltid på en princip om hur något
är uppbyggt eller hur det fungerar med avseende på de
delar som enligt någon konvention anses karakterisera
modellens objekt. Om en modell säger hon: 

” . . . it is a symbolic projection of its object which need not resemble
it in appearance at all, but must permit one to match the factors of the
model with respective factors of the object, according to the same con-
vention.” 167

Konventionen är viktig; med stöd i Giddens (1986), så
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anger t ex kalkylen i en bedömning en gemensam verk-
lighetsbild, tvingar in bedömningen inom dess ramar och
begränsar legitimiteten i att diskutera utan hänsyn till
dessa. Som Gustafsson (1988) förklarar är inte alla för-
klaringar legitima i meningen att de: 

”. . . accepteras inte av omvärlden såsom legitimerande, som ”riktig-
hetsgivande”.”168

Konventionen avgör vad modellen ska bestå av och vad
modellen är en modell av, d v s vilka objekt som tillhör
modellens i fråga kategori eller klass, eftersom, som
Langer uttrycker det: 

”. . . to all items in the selected class the model is equally true, to the
limit of its accuracy, that is to the limit of formal simplification impo-
sed by the symbolic translation.”169

Modellens ’översättning’ präglas av konventionen.
Modellens ’sanning’ begränsas, och enligt analogin också
kalkylens och analysens, enligt Langers resonemang såle-
des av dess noggrannhet och exakthet (accuracy) – och
just det är den kanske mest grundläggande skillnaden
mellan modellen och bilden, liksom mellan analysen och
bedömningen, mellan slutsats och övertygelse eller ratio-
nalitet och känsla.. Att förvänta sig att bedömningar
skall följa samma princip – att de i strikt mening skall
vara logiska och förbättras i takt med att exaktheten för-
bättras - är att förvänta sig att världen i grunden är kal-
kylerbar. Tankemässigt innebär det att fastna i det tan-
kesätt vars filosofiska motsvarighet enligt Wittgenstein
endast resulterar i ”uppenbart nonsens och bulor som
förståndet fått när det stött emot språkets gränser.” 170.
Att förvänta sig att anledningen till att vi ibland tvingas
göra bedömningar, istället för analyser, är att vi vid dessa
tillfällen inte har tillräcklig information är att förr eller
senare garanterat ge sina tankar en bula. Vad värre är,
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innebär det i samma veva att förvänta sig att de begrepp
vi använder för att beskriva världen – begreppen i model-
lerna – ska förhålla sig till världen med en ideal exakthet.
Återigen är ett sådant tänkande att förföras av trygghe-
ten som regelföljandet vid användandet av en modell kan
ge.171 Som Gustafsson (1988) skriver: 

”Vi kan dock, synbarligen, fastslå att människan i sitt handlande har
en mycket stark drift – en entydig tendens – till att försöka stödja sig
på regler, vilka befriar henna från ansvaret för att tänka själv.”172

Vi är här inne på vad Popper (1990/1995) kallar för den
mänskliga deterministiska strävan – den cartesianskt
inspirerade strävan om att exakthet ska finnas som något
som kan förfinas och förbättras och att världen i samma
anda ska vara förklarbar och logisk. En strävan vars mål
han grundligt argumenterar för att visa att vi aldrig kom-
mer att nå – eftersom vi lever i ’En värld av benägenhe-
ter’. Modellen och det analytiska tänkandet bygger likt
rationaliteten på samma strävan som den klassiska
filosofiska metoden - vad Glendinning kallar ’the closing
philosophy’173. (Resonemanget utvecklades utförligare i
det tidigare stycket om ’Regler och regelföljande’.) Den
klassiska filosofin ’stänger’ boken genom att ge resone-
manget en sorts apokalyptiskt slut. Frågan ska därefter
en gång för alla ha nått en sorts fullständig klarhet och
inte behöva några ytterligare förtydliganden. Enligt
Glendinning är det just detta som såväl Wittgenstein som
Derrida avser med ’filosofi’ och som de så kraftigt beto-
nar att deras arbeten inte representerar. Kanske ligger all
diskursiv tanke på den nivån, som modeller och den klas-
siska filosofin? Kanske är det så det viljestyrda analoga
tänkandet fungerar? Om det är så, vilket för mig låter
troligt, är Wittgensteins poäng att använda samma
oundvikliga metodiska diskursiva tänkande, men att ge
det en annan riktning:
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”Filosofin är en kamp mot förhäxandet av vårt förstånd genom vårt
språk.”174

Så, för att inte styra alltför långt bort från vår jämförel-
se, kan vi konstatera att modellen och analysen hör sam-
man med det diskursiva tänkandet och det som kallats
för den klassiska filosofin.

Bilden följer, likt bedömningen, dock en annan logik
– eller åtminstone andra ’regler’. Om vi återgår till jäm-
förelsen mellan ’modellen’ och ’bilden’ ser vi t ex att en
bild till skillnad från modellen inte exemplifierar princi-
perna enligt vilka objektet är uppbyggt. Som Langer
beskriver abstraherar bilden istället själva fenomenet
som objektet i fråga innebär för oss. Där modellen
beskriver hur objektet ’fungerar’ med avseende på dess,
enligt konventionen, väsentliga parametrar så beskriver
den abstrakta bilden istället vad objektet betyder för oss
som fenomen – d v s om det är någonting viktigt, stort,
riskfyllt, starkt, ömtåligt, tillfälligt eller permanent, o s v.
Om konventionen, som såväl Langer som Giddens på
olika sätt påpekar, avgör modellens innehåll så är istället
erfarenheten arkitekten bakom bilden - intrycket. Bilden
förstorar och organiserar våra intryck och inte bara de
visuella, utan de intryck som överhuvudtaget tränger sig
på våra sinnen. I Langers bemärkelse är bilden inte nöd-
vändigtvis visuell, utan ofta verbal eller knuten till t ex
gester eller hur vi uppfattar rörelsen som utspelar sig i
situationen. Bilden är det material med vilket vår före-
ställningsförmåga byggs upp. Langers resonemang om
bilden påminner om Hamlyns (1987) resonemang om
’avtrycket’, som beskrivs tidigare i kapitel 13. Bildens
stora intellektuella värde ligger enligt Langer, analogt
med Hamlyns Platonska resonemang om avtrycket, i att
en bild passar mer än en erfarenhet. Vi skapar bilderna
varje gång vi minns, men också då vi ständigt och utan
ansträngning lägger dem på varje nytt intryck. Langer
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betonar dock att bilden, enligt henne, inte växer fram
genom ackumulerandet av intryck, som då en bild läggs
på en annan – snarare läggs bilden på det nya intrycket.
Den ursprungliga bilden passar in på många intryck, om
än inte perfekt så tillräckligt väl för att vi ska känna igen
och behandla dem som vore de av samma sort. Langers
’bild’ påminner här om Gustafssons resonemang om
memer. Varje ny perception gör att vi skapar bilden
genom den normala och oundvikliga processen som
kommer till varje människa - som språkbesittande social
varelse – att formulera våra intryck och de fakta vi för-
stått. Återigen känns Giddens’ (1986) resonemang om
vad han kallar människans ’reflexive monitoring of acti-
vities’ på sin plats, även om han närmar sig fenomenet
från det andra – eller i alla fall ett annat - håll. Där Gid-
dens talar om fenomenet att vi ständigt formulerar och
rationaliserar de handlingar som omger oss, beskriver
Langer vad som kanske är processens kognitiva ursprung
– hanterandet av bilden eller vad Hamlyn kallar avtryck-
et. Poängen med att dra parallellerna till Giddens och
Hamlyn är att visa den allmängiltighet och breda träffy-
ta som resonemanget om bilden och vår ständiga upp-
byggnad och formulerande av den har. Konsekvensen är
gigantisk, så till vida att den visar på vilket sätt världen
hänger samman för oss – hur vi känner igen formen av
det ena i det andra och får det som varit och det som ska
vara att hänga samman med det som är. 

Ytterligare skillnader finns dock enligt Langer, för
att återknyta till och fortsätta med den direkta jämförel-
sen mellan bilden och modellen. Bilderna, som dyker upp
inför allt som ger våra sinnen intryck, träder in i det mest
naiva av vår erfarenhet och rakt in i skapandet av 
vår ’empiri’. Bilden är på så sätt mer primitiv än någon
modell. Användandet av modeller ligger på en högre
konceptuell nivå – nämligen den diskursiva tankens 
och det medvetna (viljestyrda) analoga tänkandets nivå.
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Bilden är central, enligt Langer, för hur vi bygger kun-
skap och föds i en kreativ process, där vår förmåga att
föreställa oss världen är central:

“Knowledge begins, then, with the formulation of experience in many
haphazard ways, by the imposition of available images on new experi-
ences as fast as they arise; it is a process of imagining not fictitious
things, but reality, the making of reality out of impressions which
would otherwise pass without record.”175

Langers syn leder tillbaka till Hertzbergs poäng om för-
ståelse och resonemanget om bedömning som sätt att
förstå, som sätt att leva sig in i. Kunskapen om världen,
bilderna i vårt sinne, präglas av vårt sätt att föreställa oss
världen (vårt ’imagining’). Vår föreställningsförmåga blir
central för det vi bedömer. Bedömarens kompetens sitter
i bedömarens förmåga att skaffa sig en ’bild’, att fantise-
ra om verkligheten. Vikten av att ha ’bilden’ till skillnad
från ’modellen’ klar för sig kan exemplifieras med en
liten anekdot ur Langers sätt att resonera. Hon förklarar
i en passage lite ursäktande varför tidiga forskare kring
sinnet (eng. mind) egentligen inte hade förutsättningar
att komma med bättre förklaringar än de som idag full-
ständigt har övergivits. Exempel på dessa tappra och
bortglömda forskare var t ex tidiga s. k. ’introspektionis-
ter’, som okritiskt byggde sin argumentation på den epis-
temologiska modell som den brittiska empirismen bjöd
på, eller ’klassiska’ psykologer som hellre systematisera-
de och kategoriserade sina fynd, än att undersöka och
dem empiriskt. Langers förklarande och ursäktande for-
mulering lyder:

”Before we had a clear image of the phenomenon we call “mind” we
committed ourselves to a model, the system of physical laws, whereby
the material was automatically cut down to what the model could
represent, . . . “176

”Before we had a clear image . . .” d v s utan bild måste
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vi hålla oss till modellen och därmed följa idealet om
exakthet. Som man ropar får man svar, säger det gamla
talesättet. Vad vi gör då logik inte kan tala om för oss
vad nästa lämpligt steg ska vara blir beroende av såväl
vår kognition som vår emotion i det att vår förståelse
präglas av vår inlevelseförmåga. Utan denna är vi, vår
räknekunnighet till trots, ’inkompetenta’, d v s inget
annat än modellens och den logiska analysens slavar. Det
sätt på vilket vi förstår världen beror på den kognitiva
och emotionella processen i vilken vi föreställer oss inte
fiktionen, men verkligheten. 
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151 Lars Hertzbergs diskussion om förståelse finns i en artikel The
Limits of Understanding, som finns på (www.abo.fi/fak/hf/filosofi/
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156 hertzberg, l. (2002), The limits of Understanding, sid 10
157 I Filosofiska undersökningar, § 201, skriver Wittgenstein: ”… Där-
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158 Ur Holm, U., (2002) Common sense – att utgå ifrån eller sträva
emot? Hannah Arendt om omdöme i mörka tider, Tidskriften Ord &
Bild, nr 2-3/2002, sid. 45. Texten inom de enkla citattecknen är citat
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ner, R., (1982) Lectures on Kant’s political philosophy. 
160 Se slutet av kapitel 10.
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162 hertzberg, l. (2002), The limits of Understanding, sid 11
163 Se Ryle G., (1949/1990), The concept of Mind och den föregåen-
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164 Ur Heidegger, (1962), Being and Time, Basil Blackwell, Oxford,
sid 152
165 Se kapitel 10.
166 Det spontana beslutet och den emergenta övertygelsen diskuteras i
kapitel 12.
167 langer, s., (1967/1988) Mind: an essay on human feeling, sid 24
168 gustafsson c. (1988) Om Företag, Moral och Handling, s 105
169 langer, s., (1967/1988) Mind: an essay on human feeling, sid 25
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171 Se kapitel 10.
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173 glendinning (1998), On Being with Others – Heidegger, Derrida,
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Föreliggande avhandling är ett bidrag till företagsekono-
mins kärna, d v s till tankarna kring det ekonomiska för-
nuftet. Det logiska och rationella lever kvar som en sorts
myt om vad det är vi gör. Det lever kvar i praxis och kal-
kyler, som formar hur vi går till väga och vad som är legi-
tima svar på frågan varför. Det lever kvar i antagandet,
som enligt Habermas (se t ex McCarthy, 1976) präglar
den mänskliga rationaliteten, att vi när vi når en slutsats
gör det på ideal väg. Det lever kvar i det av Wittgenstein
kritiserade exakthetsidealet och i vad Popper kallar vår
mänskliga deterministiska strävan. Avhandlingen är ett
bidrag till tänkandet kring vad som faktiskt pågår då vi
bedömer, till skillnad från hur det logiskt deduktiva
rationella resonerandet om bedömningar formas. Det är
ett bidrag till hur vi kan förstå vad som menas med ratio-
nalitet, om vi samtidigt är medvetna om att varje överty-
gelse vi kan ha är logiskt deduktivt grundlös. Filosofiska
tänkare har fått ge grunderna till vad bedömande kan
innebära och de empiriska studierna har bidragit med att
ge det filosofiska tänkandet en relevans och koppling till
en vardaglig verklighet i det samhälleligt relevanta och
rationella fenomen, som bedömandet av industrielle
utvecklingsprojekt utgör. 

Empirin i denna avhandling, som grundar sig på en
organisation, Industrifonden, två fall av bedömningar
man gjort där, spridda minnen ur min egen erfarenhet
samt något exempel från riskkapitalbolaget H&B Capi-
tal Advisors, kan betraktas som en samling berättelser
och fotografier, karakteriserade av att de är tagna ur
olika vinklar, på olika avstånd, fragmentariska, ofull-
ständiga och kraftigt utspridda i tiden. Skulle de ha
mångdubblats skulle andra exempel dyka upp och med
dem andra berättelser och tyngdpunkter i resonemangen,
dock utan att karakteriseringen av empirin för den skull
skulle ändras. Varken en enhetlig eller en allomfattande
syn på verkligheten är inom räckhåll för oss.
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Kanske kan man kalla avhandlingen för en analys med
filosofiska förtecken av en i samhället betydelsefull ratio-
nell process. Betydande summor placeras årligen i pro-
jekt och företag av riskkapitalaktörer som står inför att
använda sig av sitt omdöme. Det jag har gjort är att, uti-
från olika mer eller mindre filosofiska infallsvinklar, fun-
dera över mina egna erfarenheter och intervjuer om hur
Industrifondens handläggare bär sig åt. De filosofer som
påverkat mitt tänkande har gjort det därför att jag alltid
trott att de frågor som filosofer engagerar sig i faktiskt är
verkliga. Tänkandet i avhandlingen har kretsat kring hur
vi kan förstå vad som sker vid bedömningen av ett indus-
triellt utvecklingsprojekt. Genom att växla mellan studi-
et av Industrifondens bedömning och olika filosofers
betraktelser om människans och språkets förutsättningar
har avhandlingens poänger formats. Poängerna är delvis
återkommande. Jag återkommer t ex ofta till det ’grund-
lösa’ i omdömen, handlingar och övertygelser; till kriti-
ken av exakthetsidealet och regeln som inte kan tala om
för oss hur vi ska göra för att följa en regel. Kanske, i
självkritikens anda, därför att jag stirrat mig blind på t
ex ’grundlösheten’ och dess innebörd; på det ’inter-indi-
viduella’ i omdömet; på det i strikt mening varken sub-
jektiva eller objektiva, varken rationella eller irrationella;
på det oundvikliga språnget; på övertygelsens gäckande
uppkomst – emergensen. Det jag felar gentemot läsaren
genom det som kan tyckas vara upprepningar vill jag
dock delvis försvara. För mig har det varit tankespår med
olika inspirationskällor som dock ofta mynnat ut i lik-
nande konsekvenser. Kanske kan resonemangen ses som
olika inlägg med en gemensam anda. Överlappningarna
har därför oftast välkomnats, i hopp om att upprepning-
en på något sätt ska vara användbar. Det läsaren redan
är bekant med är ju icke informativt redan första gången
det skrivs. Det som för läsaren är nytt - och hoppet om
detta är ju en av de främsta anledningarna att skriva eller
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läsa – förmedlar tvärtom knappast poängen om det sägs
endast en gång. Dessutom är det inte minst viktigt att det
för mig har varit en fascinerande och även svår övning
att ge mig i kast med dessa, som jag tycker, utmanande,
kittlande och viktiga tankar. Kanske känns de viktiga
därför att de fyllt ungefär samma funktion som en
spricka i mina glasögon…

om att bedöma

De frågor jag ställt mig, som legat till grund för den här
avhandlingen, började ta form under tiden jag själv var
anställd på Industrifonden. Det som från början var en
ambition att bli duktig på att bedöma - att ’göra rätt’ –
förvandlades, i takt med att jag erfor bedömandets kom-
plexitet, successivt till en fascination över vad som
’egentligen’ menas med att bedöma. Hur gör vi och vad
gör vi när vi använder oss av vårt omdöme? En viktig del
av fascinationen låg i problemen att inte kunna hitta en
logisk struktur. Det fanns t ex ingen bedömningsmetod
som med säkerhet kunde ringa in det som senare skulle
visa sig avgörande för hur projektet skulle gå. Man fat-
tade beslut om sådant där man var medveten om att man
inte kunde veta hur det skulle gå - och detta innebar inte
att man tvekade. Mitt intresse under skrivandet av den
här avhandlingen har därför inte främst varit att förstå
hur det kommer sig att just ett projekt gillas medan ett
annat ogillas. Fokus har inte varit att skönja urvalskrite-
rier eller psykologiska mekanismer med vars hjälp en
bedömares agerande och slutsats kan förklaras eller för-
stås. Istället har min fascination kretsat kring förståelsen
av vad det är som sker när vi bedömer. 

Hur kan vi förstå och förklara vad som sker när vi
har något att ta ställning till, där förutsättningarna inte
kan tala om för oss vad som är ’det rätta’? Hur ska vi
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förstå vad som skett när vi gjort en bedömning, om de
rationella förklaringar som vi ger oss själva och andra
inte har någon startpunkt? Hur kan vi förstå vad som
sker när vi bedömer, när vi bestämmer oss, om det är så
att vi måste bedöma och bestämma oss utan grund? Hur
ska vi förstå vad Wittgenstein menar när han skriver: ”…
skälen tar snart slut. Och jag kommer då att handla, utan
skäl.” (Filosofiska undersökningar, § 211)

En utgångspunkt har varit att betrakta människan
som social varelse i ett socialt sammanhang. En bedöm-
ning sker då i ett sammanhang av berättelser om bedöm-
ningar. Utövandet av omdömet blir då inte subjektivt,
utan inter-subjektivt. På samma sätt som sund logik krä-
ver att det finns ett närvarande jag, kräver omdömet när-
varo av andra. (Holm, 2002) När vi bedömer gör vi det
genom att vi ställer oss i de andras ställe som vi inklude-
rar som aktörer eller åhörare i vår bedömningssituation.
Varje omdöme fälls som del i en gemenskap. Omdömet
har med andra ord en specifik giltighet men är aldrig uni-
versellt giltigt. Det är alltså ur omdömen om enskilda
handlingar och fenomen som principerna härleds och
inte tvärt om. Omdömets giltighetsanspråk kan aldrig
sträcka sig längre än till dem i vilkas ställe personen har
placerat sig för att komma fram till omdömet. Centralt
för omdömet är gemenskapssinnet, sensus communis,
vilket innebär en inter-subjektiv universalism som växer
fram ur partikulärer. (Arendt, 1978/1981) Till skillnad
från våld eller logik kan ett fällt omdöme inte tvinga ens
åhörare att göra samma bedömning. Omdömets speciella
karaktär ges av att dess styrka och giltighet ligger i att det
så att säga friar till andras instämmande. Omdömet har
förvisso en personlig dimension, i det ’tysta kunnandet’.
Polanyi (1967) Omdömet hänger genom denna personli-
ga dimension samman med ansvar och förpliktigar också
bedömaren till att förbinda sig. Det är härigenom omdö-
met i någon mån alltid visar upp den enskilde bedömaren.
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En central tanke och väckarklocka har varit Wittgen-
steins resonemang kring begreppens betydelse och kriti-
ken av exakthetsidealet. Centralt har här varit att argu-
mentera för att vi vid en bedömning står inför en
avgrund i meningen att vår handling till syvende och sist
kommer att vara grundlös. Ingenstans finner vi ett ratio-
nellt resonemang som inte i sin tur vilar på ett annat
rationellt resonemang. När fysikern frågade den gamla
gumman vad hon menade med att universum hölls uppe
av en sköldpaddsrygg svarade hon att det inte var något
konstigt med det – att sköldpaddan i sin tur vilade på en
annan sköldpaddas rygg. När fysikern då frågade henne
hur det kunde fungera, vad den understa sköldpaddan i
sådana fall stod på, svarade hon: ”There are turtles all
the way down.”. Vi kan inte finna en grund för vår över-
tygelse i våra argument och inte ens i erfarenheten efter-
som erfarenheten inte visar oss hur vi ska göra för att
lära oss något ur den. Erfarenheten ger oss ingen grund
till att betrakta den som grund för våra omdömen. (Witt-
genstein, Om visshet, § 130, 131) Detta resonerar jag
utförligare kring i sista stycket av kapitel 10. Det är där-
för som övertygelsen, om vi nu betraktar den som grun-
den för våra resonemang, inte fungerar som grunden vid
t ex ett husbygge. Övertygelsen kan istället ses som en
husgrund som hålls uppe av resten av huset. Jag har häv-
dat att en bedömning sker genom en sorts nödvändig
transformation, genom ett språng över den grundlösa
avgrunden – genom nödvändigheten av en sorts nytt
beslut. (Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, § 186)
En bedömning kräver alltså ett beslut och är därför inget
val. Jag har använt begreppen val och beslut såsom Gus-
tafsson (1994). Ett val betecknar sålunda en handling
som är given av dess premisser – som ett tåg som ändrar
riktning vid en växel på rälsen – medan ett beslut däre-
mot är intentionellt. Att ’bestämma sig’, att bedöma
genom att fatta ett beslut, är intentionellt. 
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Det Industrifondens bedömare Wahren gjort är sålunda
inte en analys i strikt rationalistisk mening, vilket dock -
och detta är viktigt - inte betyder att han hade kunnat
göra det utan sin analytiska förmåga, utan sina kunska-
per om kalkyler, teknik och bedömningar på Industri-
fonden, eller utan sitt legitimerande berättande om
bedömningen. Grundlösheten innebär inte att Wahrens
argument eller rekommendationer är grundlösa. Det
vore ett förvisso radikalt, men också befängt påstående.
Tvärtom framträder grundlösheten för oss då vi ser att
inget av argumenten står utan grund, att de alla vilar på
syllogismer som i sin tur vilar på andra. För mig fram-
träder bilden av mönster, av ramverk, av en husgrund
som hålls uppe av resten av huset. I det rationella reso-
nemangets struktur, i idealet om exakthet, i det lineära,
grundar sig slutsatsen på premisserna som föregår den.
Grundlöshet innebär att systemet av resonemang, mön-
stret, håller sig självt uppe, lyfter så att säga sig självt i
håret. Grundlösheten är oundviklig och intressant och
kräver av oss att vi agerar, att vi känner engagemang och
övertygelse utan grund. Transformationen, språnget,
från handlingsförlamande tvekan till ett bestämt omdö-
me sker inte endast genom insamling av information och
analys, utan genom att vi ’bestämmer oss’.

Genom bedömningen emergerar vår övertygelse.
Genom de goda berättelser och omdömen vi hör och själ-
va har att referera till emergerar en övertygelse som möj-
liggör en riktning för oss. I enlighet med den kan vi
bestämma oss och ta språnget över avgrunden. Att över-
tygelsen emergerar innebär att den varken kan vara
intentionell eller kausal. Just bristen på intention i pro-
cessen som formar övertygelsen kan vara en av orsaker-
na till känslan av neutralitet, gränsande till ’objektivitet’,
känslan att vi grundar vår övertygelse på ett ’rationellt’
resonemang. Kanske bidrar den känslan till att stärka vår
tilltro till den tekniska och ekonomiska rationaliteten,



375

idealet om exakthet och vår deterministiska strävan?
Övertygelsen om projektet som bra eller dåligt är dock,
stick i stäv med vårt eventuella exakthetsideal eller deter-
ministiska strävan inte given av förutsättningarna. Att
söka övertygelsen är på så sätt inte att leta efter någon-
ting i vanlig mening, som när vi letar efter något som vi
vet finns, bara det att vi inte vet var. Av beskrivningen av
övertygelsen som emergent följer att vi, när vi blivit över-
tygade, har funnit något som inte fanns där innan. Emer-
gens påminner om syntes i bemärkelsen att vi får något
nytt då vi sammanför olika delar. 

Att tala om övertygelse som emergent rimmar därför
väl med Ryles (1949/1990) förklaring att vi inte genom
vår vilja kan bestämma oss för att vara övertygade om
det ena eller det andra. Det finns heller inga regler som
anger för oss när vi kan känna visshet och när vi bör tviv-
la. Att söka efter regler i detta sammanhang är, skulle
Wittgenstein nog säga, att missförstå såväl regler som
visshet. ”Det behövs ingen regel. Ingenting fattas.”
(Wittgenstein, Om visshet, § 46) Men jag hävdar samti-
digt att vi inte kan bedöma, ta ställning, utan att
bestämma oss. Beslutet vi fattar, transformationen,
språnget över avgrunden ligger i att vi bestämmer oss för
en riktning. Övertygelsens emergens möjliggör upplös-
ningen av det handlingsförlamande tvivlet. Om vi talar
om bedömning som en slutsats är det faktum att vi drar
en slutsats intentionellt, medan slutsatsen vi drar i sig
inte är det, inte kan vara det (förutsatt att vår bedömning
inte är korrumperad). Intentionaliteten ligger bland
annat i skapandet av den irreversibilitet som beslut som
kulturskapelse har. Visst är det så att vi kan ändra upp-
fattning och ståndpunkt. Visst kan vår övertygelse förän-
dras i ljuset av nya händelser. Men de sociala mönstren
gör att vi inte ständigt ena stunden kan bestämma oss för
det ena och i nästa stund välja det andra.

Att en bedömnings emergenta övertygelse inte heller
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är kausal hänger samman med en central egenskap hos
bedömningar och omdöme, nämligen att vi någonstans
måste börja med icke-tvivlandet. Och detta, skriver Witt-
genstein (1969/1992, § 150), bör vi varken se som ”för-
hastat eller förlåtligt”, utan i stället som någonting som
karakteriserar och förklarar för oss vad det innebär att
fälla omdömen. Språnget är oundvikligt. Även om vi
skulle kunna resonera om vår övertygelse i kausala termer
är poängen den, att dessa kausala samband inte är ett led
i våra överläggningar. (Wittgenstein, 1969/1992, § 135)

Övertygelsen är, som vår bedömning, inter-subjektiv.
Vi kan inte vara övertygade om något och samtidigt vara
övertygade om att ingen annan kan vara övertygad om
detsamma. Detta skulle innebära att vi upphör att vara
sociala varelser. Det ligger dessutom, enligt Kant, impli-
cit i fällandet av ett omdöme att det är avsett att överty-
ga. Denna strävan är inte något vi kan skilja från hand-
lingen att fälla ett omdöme utan något som tvärtom är det
fällda omdömets själva ”raison d’être”. (Beiner, 1983)

Samtidigt som utövandet av omdömet är en social
process är det en mental aktivitet. (Vickers, 1965/1995,
Beiner, 1983) Alla våra kognitiva processer förutsätter
dock engagemang. (Hamlyn, 1987) Det är t ex knappast
meningsfullt att tala om att vi har en övertygelse om
sådant som vi måhända kan tänkas fälla omdömen om,
men som vi inte bryr oss om. Inspirerad av Hertzberg
(2002) resonerar jag därför om att en bedömning är ett
sätt att förstå världen. En bedömning är på samma sätt
som förståelsen inte en oladdad och neutral prestation,
utan ett engagerat ställningstagande, en sorts medbrotts-
lighet, en beredskap för handling. Hertzberg kallar syn-
sättet enligt vilket vi delar upp sinnet i intellekt (det kog-
nitiva), vilja och känsla för en filosofisk fördom om det
mänskliga sinnet (mind). En konsekvens av resonemang-
et jag för blir, analogt med Hertzbergs, att distinktionen
mellan kognition, emotion och vilja sakta upplöses.
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prolog till industrifondsansökan

Fram till första prototypen av strålkniven

Utvecklingen av vad som senare skulle bli strålkniven
startade i slutet på 1940-talet som ett forskningsprojekt
under ledning av professor Lars Leksell vid Neurokirur-
giska Kliniken vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm.
1948 utvecklade Leksell “Leksells stereotaktiska ram”
(se figuren nedan), ett mekaniskt riktat instrument, som
sätts fast på patientens huvud för att utan visuell ledning
kunna genomföra precisionsoperationer djupt inne i
hjärnan. Med hjälp av röntgen kan, tack vare ramen,
koordinaterna för varje punkt i hjärnan bestämmas med
mycket stor precision. Operationsinstrumentet, t ex
operationssonden, elektroden el dyl., kan sedan föras in
i hjärnan till den valda punkten längs den linje som
bedömts orsaka minst skador. Sondens spets kan sedan
bränna, suga eller spruta i målet, som kan vara en tumör,
blödning, missbildning eller nervstam. Den stereotaktis-
ka ramen skulle visa sig bli en av grundstenarna i Elekta
och i utvecklingen av strålkniven.

figur, Leksells stereotaktiska ram
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Den stereotaktiska ramen består av en kubformad koor-
dinatram och en halvcirkelformad båge. På bågen sitter
en skjutbar hållare i vilken ett instrument, som exempel-
vis en sond eller en elektrod, kan sättas fast. Instrumen-
tets x-, y- och z-koordinater ställs in genom att förskjuta
bågen, instrumenthållaren och instrumentet längs de
respektive skalorna på koordinatramen. Den stereotak-
tiska ramens design gör det möjligt att nå målet från 
vilken riktning som helst längs patientens huvud.

1949 kom den första patienten att behandlas med
hjälp av den stereotaktiska ramen. En tumör tryckte på
synnerven. Patienten hade tidigare utan framgång opere-
rats av en neurokirurg och läget var nu kritiskt. Tumören
lägesbestämdes och en radioaktiv isotop injicerades med
hjälp av den stereotaktiska ramen i syfte att denna skul-
le förstöra hjärntumören. Operationen genomfördes utan
officiellt tillstånd, eftersom det ansågs att radioaktiva
isotoper var farliga. Operationen blev dock en framgång.
Tumören skrumpnade, patienten tillfrisknade och fick
tillbaka synen. Denna operation övertygade Leksell om
att riktade, mekaniskt styrda operationer skulle vara ett
betydande framsteg inom cerebral djupkirurgi. De mest
elakartade tumörerna kunde man på denna tid och i viss
mån inte heller idag göra mycket åt utan att skada annan
känslig vävnad.

I mitten av 50-talet införde Leksell elektroder som
operationsinstrument att kombineras med den stereotak-
tiska ramen, för att med hjälp av värme bota hjärnsjuk-
domar. Stereotaktisk kirurgi spred sig snabbt och “Lek-
sells stereotaktiska ram” blev ett begrepp på sjukhus
runtom i världen. Leksell var också först med att behand-
la även Parkinsons sjukdom på stereotaktisk väg med
operationer i hjärnans basala delar med betydelse för
rörelseförmågan. Parkinsons sjukdom hade fram till dess
behandlats genom lobotomi, d v s att skära av nerverna,
den motoriska banan.
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Företaget Stille i Stockholm sålde under 50-talet Leksells
stereotaktiska ram och en del andra kirurgiska instru-
ment som han utvecklat, om än i liten omfattning.

I början av 50-talet kom Leksell i kontakt med strål-
fysikern Börje Larsson på Gustaf Werner Institutet i Upp-
sala. De inledde vad som skulle bli ett långt forsknings-
samarbete i radiobiologi. Idén om att med hjälp av strål-
ning istället för ett operationsverktyg kunna genomföra
så kallad icke-invasiv kirurgi presenterade Leksell i en
artikel 1951. Den första patienten skulle komma att
behandlas med strålbaserad icke-invasiv kirurgi 1958.
Vägen dit var dock ännu lång. Det fanns en uppsjö av
problem att lösa. Strålningen skulle kunna penetrera till-
räckligt långt in i skallen utan att skada vävnaden på
vägen dit. Metoden att leverera strålningen skulle också
uppfylla vissa kriteria; den skulle fastställa målets
koordinater med tillräcklig noggrannhet; de resulterande
stråldosen skulle vara högintensiv i målområdet, men
samtidigt avta kraftigt utanför fokus, så att den omkring-
liggande vävnaden inte skadades. 

De första bestrålningsexperimenten utfördes på get-
ter. Dessa har nämligen tillräckligt stora och styva skal-
lar för att man skulle kunna fästa en människoanpassad
koordinatram på dem. Getterna hade bestrålats med
hög-energi-protoner på Werner Institutet, vars strålning
hade de önskade egenskaperna. Protonstrålens riktning
hade bestämts med hjälp av Leksells stereotaktiska ram.
Under uppföljningen, som pågick under flera år, notera-
des inga negativa effekter av bestrålningen. Forskningen
finansierades under denna tid främst av STU, forsknings-
råden och olika stiftelser såsom Malmfonden och Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse.

När de första patienterna behandlades bestrålats
med hög-energi-protoner var man tvungen att rotera
patienten kring den fixa strålen. Strålen gick rakt igenom
patienten, men stråldosen intensifierades och fokuserades
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till det skadade området genom att patienten bestrålades
från många olika riktningar. De patienter som drabbats
av Parkinsonism opererades med protonstrålen, vilket
var oblodigt och skonsamt. Förfarandet var dock myck-
et arbetsamt och krävde mycket tid. Protonstrålekano-
nen var en mycket stor maskin (c a två våningar hög), en
forskningsutrustning, och egentligen inte avsedd för
behandling av patienter. Kapaciteten var dessutom
begränsad och det rådde konkurrens om dess utnyttjande. 

Under 60-talet arbetade man därför med att under-
söka olika radioaktiva material, som skulle möjliggöra
en mindre maskin, men med likvärdiga strålnings-
effekter. Man undersökte metoder med elektron-
acceleratorer, högspänningsröntgen, neutroner och olika
typer av gamma-nukleider. Man bestämde sig slutligen
för gammastrålning, från kobolt-60, vars fördelar främst
var lång halveringstid, 5,27 år, (varvid strålkällorna inte
behövde bytas ut så ofta) och att strålningsintensiteten
relativt protonstrålen var högre. 1968 installerades den
första prototypen av Leksells Gamma Knife på Sophia-
hemmet. Den hade 179 sfäriskt utplacerade strålkällor,
vars strålning styrdes genom rektangulära kanaler till
fokus. Kanalsystemet hade byggts i en speciell hjälm, kal-
lad kollimatorhjälm, som fästes på koordinatramen efter
att denna fästs på huvudet. Fokus blev på detta sätt
puck-format, vilket lämpade sig särskilt väl för s k funktio-
nella tillämpningar, d v s ingrepp där funktionen snarare
är att skära än att, som idag bränna bort en given volym.

Utvecklingen hade bland annat gjorts möjlig genom
en donation på 3 MSEK från företaget Nordstiernan,
som ägdes av Johnsonkoncernen. Donationen hade
gjorts utan några som helst kommersiella förpliktelser
eller avtal mellan parterna. Dittills hade heller inga upp-
skattningar av teknikens kommersiella värde gjorts, trots
att utvecklingsarbetet pågått i över 15 år. I samband med
donationen fick de båda fysikerna Börje Larsson och
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Kurt Lidén i uppdrag från Nordstiernan att utreda strål-
knivens kommersiella förutsättningar. Resultatet av
utredningen var att det kommersiella värdet av produk-
ten bedömdes som mycket ringa och forskarna trodde
inte att det skulle vara möjligt att sälja den. Enligt pro-
fessor Börje Larsson pågick forsknings- och utvecklings-
arbete utan tankar på patent och kommersialisering.
Något patent existerade inte och forskarna hade heller
inga tankar på möjligheterna till personlig ersättning.
Drivkraften var istället att sjukvården skulle få tillgång
till detta verktyg. 

Första försäljningen

Trots överväldigande resultat av behandlingen hade de
inblandade, såväl forskare som Scanditronix, svårt att
definiera marknaden. Under början av 70-talet bedömde
Leksell den totala världsmarknaden till omkring 3 strål-
knivar. Ett flertal faktorer bedömdes begränsa den möjli-
ga marknaden:
• Användningen av strålkniven ställde mycket höga krav
på kompetensen beträffande såväl radiofysik som neuro-
kirurgi, en kombination av kompetenser som man ansåg
skulle begränsa marknaden.
• Antalet sjukdomar man ansåg kunna behandla med
strålkniven var dessutom mycket begränsat. Exempelvis
ville man inte försöka sig på att behandla maligna tumö-
rer (cancer), eftersom deras prognos var mycket dålig
och det var viktigt att vårda metodens rykte och statis-
tiska resultat. Under denna tid var strålkniven dessutom
främst anpassad efter att behandla s k funktionella sjuk-
domar. En anledning till att man hade valt denna inrikt-
ning var att man i den tidiga konstruktionen av strålkni-
ven endast hade ett mycket begränsat utrymme i vilket
man kunde placera patientens huvud. Man var därför



386

begränsad till att behandla sjukdomar vars tillstånd upp-
stod i hjärnans mitt, vilket oftast är fallet med de funk-
tionella sjukdomarna. Här kunde man exempelvis bota
Parkinsonsjukdomens skakningar genom att skära av
den berörda nervbanan.
• Lokaliseringen av skadan ställde höga krav på tillför-
litlig visualiseringsutrustning. Exempelvis fick Karolin-
ska Sjukhuset 1973 tillgång till en av världens första
datatomografer (CT), vilket var ett avsevärt framsteg
jämfört med de tidigare röntgenmaskinerna, då man nu
kunde få en bild av ett visst plan med bestämda koordi-
nater. CT:n kunde dock inte användas för lokalisering av
strålknivens behandlingsmål förrän omkring 10 år sena-
re. Under 1970-talet var alltså röntgenapparaten det van-
liga instrumentet, med vilket bilden man hade att analy-
sera var en projektion av en volym på en plan yta. Även
om ett flertal bilder kunde tas ur olika vinklar var detta
inte tillräckligt för att få en tillfredsställande bild av voly-
men eftersom kontrasterna ofta är svaga. Ett stort ansvar
och en av de mest begränsande faktorerna beträffande
strålknivens möjliga tillämpningar låg således i tolkning-
en av bilden.
• Planeringen av stråldosen gjordes från början för hand
och var ett tidskrävande och relativt avancerat beräk-
ningsarbete. 

Kommersialiseringen var mot denna bakgrund såle-
des långt ifrån en självklarhet. Forskarna presenterade
under tiden sina resultat på internationella kongresser,
olika forskare bjöds till Stockholm för att se maskinen
och ett utbytesprogram startades med forskare från USA
och Europa, varifrån också patienter skickades för
behandling. Intressen att köpa en egen maskin började
dyka upp från kolleger runt om i världen.

Prototypen på Sophiahemmet ersattes 1974 av en ny
prototyp som ställdes upp på Neurokirurgiska kliniken
på Karolinska Sjukhuset. Det var den första strålkniven
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med cirkulära bländarkanaler (8 eller 14 mm i diameter).
Anledningen var att man därigenom skulle kunna öka de
möjliga behandlingarna till att inte endast skära av vissa
delar, utan även till att kunna bränna bort valda småvo-
lymer av hjärnan. Tillämpningen, som legat till grund för
denna inriktning av utvecklingsarbetet, var främst
behandlingen av benigna (välartade) tumörer. De elakar-
tade tumörerna undveks fortfarande, inte minst i syfte att
undvika att riskera metodens namn genom att behandla
patienter med en från början dålig prognos.

Den nya prototypen hade även ett nytt dataprogram,
som beräknade den sammanlagda stråleffekten av flera
”skott” och som också tog hänsyn till den valda blän-
darstorleken. Programmet ökade precisionen i bestrål-
ningen avsevärt. Denna, den andra prototypen av strål-
kniven, var i princip byggd som den är byggd idag. Efter-
följande modeller har endast förändrats på detaljnivå,
inte principiellt.

Den gamla prototypen flyttades så småningom till
UCLA, där den därefter främst använts till att göra djur-
försök. Två tidigare elever till Leksell, forskare från
Argentina respektive England, blev något år senare de
första kommersiella kunderna. De hade under ett antal
år arbetat med maskinen som forskare. Under denna 
tid fanns således endast tre maskiner (i Stockholm, Bue-
nos Aires och Sheffield). Maskinerna såldes av Scandi-
tronix i Stockholm, ett företag som specialiserat sig på
försäljning av cyklotroner (protonstrålekanoner) och lik-
nande utrustningar och som tillverkat maskinerna på
licens från Elekta.

Företaget Scanditronix tecknade 1978 ett licensavtal
med Elekta om försäljning av strålkniven och man upp-
skattade marknaden till omkring ett tiotal apparater.
Samarbetet varade i sex år, en tid under vilken mycket
konstruktions- och utvecklingsarbete gjordes varför
ingen av parterna gjorde någon särskild vinst på produk-
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ten. 1983 bytte Scanditronix ägare och den nya ledning-
en bestämde sig för att avsluta samarbetet med Elekta.
Licensavtalet sades således upp och Elekta övertog
ansvaret för tillverkningen. Man inledde då ett samar-
bete med Motala Verkstad AB, som skulle visa sig myck-
et framgångsrikt. Åtta år senare skulle Elekta komma 
att köpa 48,5% av Motala Verkstad AB och bli den
störste enskilde ägaren, med en option på att även bli 
majoritetsägare.

Elektas verksamhet bestod under denna period alltså
främst av marknadsföring och försäljning av forsknings-
resultat och produkter som hade utvecklats och även
kontinuerligt vidareutvecklades av forskargrupperna på
Karolinska Sjukhuset. Fram till idag har det varit en
medveten strategi att lägga ut tillverkningen på vad man
kallar kvalificerade medleverantörer.

Elekta drev under denna tid alltså två huvud-
produktlinjer parallellt. Den ena baserades på den kon-
ventionella mekaniskt styrda stereotaktiska hjärnki-
rurgin och var den som främst genererade intäkter. Elek-
ta sålde här ett komplett system som inkluderar såväl
ram som lokaliseringsutrustning, programvara och kirur-
giska instrument som sonder eller elektroder. Det stereo-
taktiska systemet var Elektas främsta intäktskälla under
de inledande åren och in på 80-talet. Den andra var den
så kallade stereotaktiska radiokirurgin, d v s strålkniven,
som började generera intäkter först under 80-talets
andra hälft.

Under slutet på 70-talet inleddes också ett intensivt
arbete från Elektas sida i syfte att få strålkniven godkänd
av amerikanska Food and Drug Administration (FDA),
för att kunna ta sig in på den amerikanska marknaden.
1983 startades i förberedande syfte även ett represen-
tationabolag i USA. FDA krävde dock mycket omfattan-
de sammanställningar av behandlingsresultaten från de
tre kliniker som använder strålkniven och utredningen
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drog ut på tiden. (Godkännandet från FDA skulle visa sig
dröja tre år, fram till mars 1986.)

Vid den här tiden hade Elektas verksamhet dock
kommit igång; 1982 var omsättningen knappa 3 MSEK,
1983 4,1 MSEK och 1984 omsatte Elekta 10 MSEK med
en vinst före skatt på 800 Tkr. Intäkterna kom främst
från försäljning av de mekaniska stereotaktiska operta-
tionsinstrumenten av vilka företaget hade omkring 45 %
av världsmarknaden. Omkring 95 % av totala försälj-
ningen gick på export.

I februari 1985 togs kontakt med Industrifonden om
ett villkorslån om 3,05 MSEK för att delfinansiera 
färdigställandet av den nya generationen av strålkniven
som man höll på att utveckla. Instrumentet ansågs kli-
niskt färdigtestat och den nya generationen skulle nu
utvecklas för att kunna kommersialisera produkten på
bred front.

prologen ur ett finansiellt perspektiv

Under 1984, d v s året innan Elekta ansökte om lån hos
Industrifonden, hade företaget investerat c a 3 MSEK av
egna medel i utveckling av strålkniven - en investerings-
takt som man nu ville bibehålla. Företagets VD och grun-
dare Laurent Leksell motiverar behovet av lånade medel
med främst två orsaker:
1. Elektas ledning ansåg att projektet var för betydande
för företagets framtid och dessutom artskilt från försälj-
ningen av de övriga mekaniska stereotaktiska instrumen-
ten för att vilja låta projektet vara beroende av den övri-
ga verksamheten. En enda såld strålkniv skulle innebära
en ökning av företagets omsättning med omkring 12
MSEK, d v s 120%.
2. Dessutom  ansågs projektets relativa risk vid bedöm-
ningen av företaget som helhet för stor. Man ville undvi-
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ka att företaget skulle stå och falla med strålknivsprojek-
tet och hade ett behov av riskdelning utöver det rent
finansiella behovet.

Följdfrågan, när man väl hade bestämt sig för att
söka extern finansiering, var under vilka former kapita-
let skulle tillföras. Bankerna var inte ett alternativ efter-
som företaget på intet sätt kunde uppvisa tillräckliga
bankmässiga säkerheter. Ett externt delägarskap ansågs
inte heller vara ett önskvärt alternativ; ett VentureCapi-
tal-företag skulle förmodligen ställa högre krav på pro-
jektets avkastning för att uppnå en lönsam exit, samti-
digt som man ansåg att en extern inblandning på led-
ningsnivå snarare skulle vara en störning än att tillföra
något. Det villkorslån som man sökte från Industrifon-
den bedömdes uppfylla kravet på riskdelning utan ett
motkrav på delägarskap. 

Utöver det rent finansiella tillskottet sökte sig företa-
get till fonden, enligt intervju med Elektas ledning, främst
p g a den riskdelande funktion som fondens kapital hade.
Villkorslånets konstruktion, som möjliggör att lånet helt
eller delvis efterskänks om projektet skulle misslyckas,
innebar att företagets existens inte längre hotades direkt
som ett resultat av ett misslyckat projekt. Hade Industri-
fonden sagt nej menar Elektas ledning idag att företaget
skulle ha genomfört projektet ändå, även om ramarna
hade snävats och projektet förmodligen utvecklats 
i en långsammare takt. Finansieringen hade då skett med
egna medel, menar man. Samtidigt bör dock sägas att
Industrifonden bedömde den intäktsskapande förmå-
gan i Elektas övriga verksamhet som mycket riskfylld.

Den största risken för projektet ansåg man inom
företagets ledning vara knuten till tekniken och möjlig-
heterna att visualisera diagnosunderlaget, d v s att inte-
grera dosplaneringsprogram med bildbehandling i scan-
ner. Elekta var här (och är än idag) mycket beroende av
utvecklingen inom datatomografin (roterande röntgenrör
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som alstrar en tredimensionell bild). Härigenom hoppa-
des man att nya sjukdomstillstånd skulle kunna diagnos-
tiseras och marknaden, som av Industrifonden bedömts
som en “mycket smal nisch” där behandlingen avsåg
“utomordentligt sällsynta sjukdomstillstånd”, breddas.
Den potentiella marknaden var alltså direkt kopplad till
den tekniska utvecklingen, då denna avgjorde de möjliga
applikationerna. Teknikens utveckling har inom Elekta
därför ständigt varit applikationsdriven. Elektas upp-
skattning av marknaden ökade från omkring 10 patien-
ter per miljon invånare 1985 till omkring 300 patienter
per miljon invånare 1997. 

Det kan dock nämnas redan här att marknaden
bedömdes alltför konservativt av såväl Industrifonden
som Elekta själva. Elekta bedömde enligt ansökan till
fonden att försäljningstakten skulle vara omkring 2-3
strålknivar per år under de inledande åren, medan fon-
den uppskattade (förvisso som lägsta positiva alternativ)
att man snarare skulle sälja en strålkniv per år eller 
kanske vart annat - istället såldes 5-6 stycken per år
under 1986 och -87, dvs dubbelt så mycket som Elektas
ledning bedömt och sex ggr vad Industrifonden bedömt
som minimum.

I en jämförelse med VentureCapital-företag i allmän-
het resonerade företagets ledning, enligt VD Laurent
Leksell, att Industrifonden kunde tillåta sig en större
långsiktighet i sina ställningstaganden p g a ett lägre
avkastningskrav och en större finansiell uthållighet. Fon-
den kunde (och kan) exempelvis engagera sig i projekt
där projektets intäkter ligger först fem till tio år framåt i
tiden, medan motsvarande avkastningskrav från Ventu-
reCapital-företag ofta ligger mellan ett till tre år. En
annan väsentlig skillnad låg enligt företagets VD, Leksell,
i det sätt på vilket förhandlingarna förbereddes och hur
den information behandlas som samlas in under bedöm-
ningen av företaget. Ett VentureCapital-företag upplevs i
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större utsträckning som en motpart, medan Industrifon-
den snarare arbetade tillsammans med företaget under
utredningen. Leksell upplevde exempelvis att all infor-
mation som Industrifonden samlade under sin utredning
delades med företaget. Elekta kunde därför dra nytta 
av utredningsresultatet, där Leksell framförallt tyckte 
att den tekniska bedömningen var mycket kvalificerad.

Fondens finansiering bedömdes dock inte som billig
(diskonto plus fyra procentenheter i ränta) även om rän-
tenivån inte heller ansågs orimlig med tanke på risken
som fonden delade. Företagets ledning menar dock, 
i efterhand, att kostnaden för fondens finansiering gör att
man som företagare främst går till Industrifonden med
projekt vars finansiering inte kan lösas på annat sätt.

Samtidigt såg man, enligt Leksell, en risk med fon-
dens inblandning i projektet. Denna skulle kunna anses
vara negativ ur en egenkapital-finansiärs perspektiv
eftersom avtalet med fonden skulle kunna påverka
exitmöjligheterna. Industrifonden måste nämligen enligt
avtalet alltid informeras om och godkänna eventuella
överlåtelser av resultat eller ägarandelar och har annars
rätt att säga upp lånet med omedelbar åtebetalningsplikt.
Å andra sidan kunde det för en bank eller annan liknan-
de finansiär vara positivt att någon annan redan gjort en
bedömning av företaget. Fondens medverkan ansågs
dock inte innebära en “kvalitetsstämpel”, eftersom den
signalerade att projektet var riskfyllt och inte gått att
finansiera på annat sätt.
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Mars, -85 - Ansökan inkommer
April, 85 - Wahren föredrar Elekta för styrelsen

- 3,05 MSEK beviljas
April, -85 - Bokslutet för 1984 skickas till Industrifonden
Okt, -85 - Avtalets underskrift; Industrifonden
Nov, - 85 - Avtalets underskrift; Elekta
Jan, -86 - Utbetalning av 1 MSEK.
Juni, 86 - Bokslutet för 1985 skickas till fonden
Juli, -86 - Lägesrapport skickas till fonden
Dec, -86 - Utbetalning av 1 MSEK
Sept, -87 - Lägesrapport skickas till fonden
Okt, -87 - Utbetalning av 1,05 MSEK
Juli, -88 - Lägesrapport skickas till fonden
Jan, -89 - Amortering av 25% ; 762 Tkr
Mars, -89 - Amortering av 75% ; 2 288 Tkr

(Sammanställd ur Industrifondens arkivmaterial.)

Litteratur i samband med Elektastudien
ganz, jeremy c., Gamma Knife Surgery, springer verlag, wien,
1993 webb s., The Physics of Medical Imaging, IOP

kronologi om relationen elekta ab 
- industrifonden
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Intervjuer på Industrifonden

Eftersom jag själv var anställd på Industrifonden under
drygt tre år innan jag började doktorera så har jag kun-
nat åtnjuta nära relationer till handläggarna där. Det har
sällan handlat om formella intervjuer och desto oftare
om informella, men frekventa samtal under lång tid. De
personer jag hänvisar till i avhandlingen är:

Patrik Wahren, Industrifonden, vVD, handläggare vid
bedömningen projekten i kapitel 3 och 4.
Lars Molinder, Alfred Berg Fondkommission, f d Indus-
trifonden, ansvarig Medicinsk Teknik
Göran Ohlsson, f d Industrifonden, ansvarig IT-projekt

Intervjuer i samband med Elektastudien

Laurent Leksell, Elekta AB, VD
Sverker Littorin, Elekta AB, informationschef
Jürgen Arndt, Elekta Instrument AB, chefsfysiker
Håkan Håkansson, Elekta Instrument AB, utvecklings-
chef
Tiit Rähn, Karolinska Sjukhuset, biträdande chefsöverlä-
kare, neurokirurgi
Bo Nordell, Karolinska Sjukhuset, Radiumhemmet,
fysiker

Övrigt

Karl Wassgren, H&B Capital Advisors, partner och
investment manager
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Statligt stöd till industriell utveckling fram 
till 1970-talet

Vid en historisk tillbakablick kan man se att staten under
efterkrigstiden har eftersträvat att spela en alltmer aktiv
roll för industrins utveckling. Den aktiva konjunkturpo-
litik som introducerades på 1930-talet, har efter kriget
varit etablerad i flertalet marknadsekonomier. Under 
50-talet inleddes i Sverige en ekonomisk politik där
finans- och penningpolitiken kompletterades med mer
selektiva insatser. En aktiv arbetsmarknadspolitik med
syfte att förhindra arbetslöshet vid konjunkturnedgångar
kan ses som ett exempel på detta. Ett annat är den akti-
va regionalpolitik som infördes genom lokaliserings-
bidrag och -lån till industriell verksamhet i vissa regioner. 

1962 bildades det statliga AB Svensk Exportkredit
för att fylla behovet av långfristiga exportkrediter som
vuxit generellt och särskilt accentuerats för varvsindus-
trin. 1967 bildades den statligt helägda Sveriges Investe-
ringsbank med syfte att finansiera investeringar som
inriktar sig på rationalisering, utveckling och export.
Banken skulle fylla behovet av långfristiga krediter som
skapats av den strukturomvandling man ansåg pågå i det
svenska näringslivet177. Strukturomvandlingen ansågs
vara en följd av den snabba tekniska utvecklingen och en
hårdnande internationell konkurrens till följd av tullav-
veckling och sjunkande transportkostnader. 

På forsknings- och utvecklingsområdet var inrättan-
det av Styrelsen för Teknisk  Utveckling, STU, 1968
(sedermera NUTEK) ett stort steg. I samband med att
STU bildades lades fem andra statliga organ ihop (Sven-
ska Uppfinnarkontoret, Efor, Infor, Malmfonden och
Tekniska Forskningsrådet). Syftet var att samla det stat-
liga agerandet när det gällde att stödja innovationspro-
cessen från forskning till prototyp och att öka de statliga
insatserna inom forskning och utveckling. Under 1970-
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talet sjönk vinstnivåerna i den svenska industrin och en
generellt lägre soliditetsnivå ökade kravet på det kapital
som skulle tillföras företagen externt. Bland annat mot
bakgrund härav bildades Statens Utvecklingsfond 1973
(sedermera utvecklingsfonderna och därefter ALMI) med
uppgiften att täcka företagens behov av kapital under de
faser av ett utvecklingsprojekt som ligger mellan STU:s
engagemangsmöjligheter och uppbyggnaden av produk-
tion i full skala178. Stödet skulle främst riktas mot mind-
re och medelstora företag. Ett annat viktigt industripoli-
tiskt instrument till statsmakternas förfogande var Sta-
tens Industriverk (SIND), som även det bildades 1973.
SIND blev den centrala myndigheten för industri-, ener-
gi- och mineralpolitiska frågor. På det industripolitiska
området blev uppgiften att svara för utredningar och
branschprogram. SIND var dessutom från början huvud-
man för de regionala utvecklingsfonderna.

På 1970-talet skapades även andra statliga finansiel-
la stödformer för industriellt utvecklingsarbete av min-
dre institutionell karaktär, som exempelvis ett särskilt
forskningsavdrag vid taxering av inkomstskatt. Andra
åtgärder syftade till att förbättra informationsunderlaget
för beslutsfattare inom näringslivet och politiken. Hit
hörde branschråden som inrättades för skogs-, bygg-
nads-, stål-, och tekoindustrin. De bildades med repre-
sentanter för samhället, branschen och löntagar-
organisationerna för att fungera som samarbetsorgan
med rådgivande funktion i främst struktureringsfrågor.
Vid sidan härav förekom även att statlig upphandling
stödde projekt genom beställningar av utvecklingsarbete,
främst inom dataområdet och inom den civila flyg- och
rymdindustrin.
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Tankarna bakom bildandet av Industrifonden

Den svenska ekonomin hade under hela 1950-talet och
större delen av 1960-talet en mycket gynnsam situation.
Den svenska industrin stod väl rustad vid slutet av andra
världskriget och produktionsinriktningen mot basvaror
och investeringsvaror var lyckad inför återuppbyggnaden
i övriga Europa. Den svenska exporten fick under efter-
krigstiden ett rejält uppsving och industrins andel av den
totala produktionen ökade konstant fram till mitten på
1960-talet. Därefter stagnerade den något (på omkring
29%)179. Produktiviteten ökade dock kraftigt under hela
1960-talet och skulle fortsätta att öka fram till 1974180.
Produktiviteten hade ökat genom att äldre anläggningar
ersatts med effektivare och ofta större anläggningar.
Samtidigt ökade graden av specialisering på produkter
och processer, vilket för svensk industris del bidrog till
att driva fram även en ökad företagskoncentration. 1963
svarade storföretag (fler än 500 anställda), inklusive stat-
ligt och kooperativt ägda företag, för 63% av industri-
produktionen. 1973 uppgick samma siffra till 75%.
Fusionsfrekvensen ökade från 1950-talet till 1960-talets
slut med en faktor 10. 181

Industrins utveckling under början av 1970-talet
innebar ett trendbrott mot den utveckling som skedde
under 1960-talet. Tillväxten var lägre och variationerna
större mellan branscher. Svensk industris traditionella
exportvaror mötte en allt hårdare konkurrens. Inte minst
oljeprishöjningarna 1973 och 1975 hade en avgörande
betydelse för varvs-, gruv- och stålindustrin liksom för
rederinäringen. I Industridepartementets proposition om
Industrifondens bildande (se not 9) redogjorde statsrådet
Erik Huss för  Industridepartementets dåvarande syn på
den svenska ekonomiska politiken och industrins framtid.

• Förväntningarna var bland annat att tillväxten på Sve-
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riges traditionella marknader i Europa skulle bli lägre
under 1980-talet än den varit tidigare. Det var därför
särskilt angeläget att öka satsningarna på nya och snab-
bare växande marknader.
• Konkurrensen för de råvarubaserade industrierna
ansågs komma att öka ytterligare. Fördelen av närheten
till marknaden minskade, p g a sänkta transportkostna-
der, i takt med att exploateringen av nya råvarutillgång-
ar i andra världsdelar ökade.
• Svårigheterna för företagen att på egen hand omstruk-
turera krympande branscher hade under de senaste
decennierna varit påtaglig. Industripolitiska åtgärder,
som under de föregående åren ökat i flertalet OECD-län-
der, hade där spelat en viktig roll, ansåg man, för att kon-
centrera produktionen till områden med förutsättningar
för en långsiktig överlevnad.

Mot bakgrund av detta pekades på vikten av att i en situ-
ation med risk för snabb nedgång av industriproduktio-
nen inom vissa delar av industrin öka möjligheterna till
att stimulera expansion i andra delar. Propositionen häv-
dar att det därför var nödvändigt med en aktiv industri-
politik som skulle ha till uppgift att skapa ”en stabil eko-
nomisk miljö, kostnadsrelationer som möjliggör expan-
sion av exporten och finansieringsutrymme för nya inves-
teringar”. 

Speciellt, menade man, fanns behov av industripoli-
tiska insatser  för att eliminera utvecklingshinder, såsom
finansieringsproblemen, för företag och branscher med
mycket stor expansionspotential.

Behovet av företagsexternt riskkapital bedömdes på
grund av ett antal anledningar komma att öka. Företa-
gens vinster, varifrån den större delen riskkapital normalt
hämtas, bedömdes minska. Svensk industri hade de
senaste åren blivit mer kapitalintensiv samtidigt som
investeringar i immateriella tillgångar, såsom produktut-
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veckling och marknadsorganisation, bedömdes öka. 
I propositionen förutsågs också att satsningar  på teknis-
ka utvecklingsprojekt, datorisering och automation av
produktionen, som ansågs nödvändiga inom svenska
industrin, ofta kunde vara svårfinansierade eftersom de
inte genererade traditionella banksäkerheter. Dessutom
hade företagens soliditet överlag sjunkit vilket försvåra-
de upplåningsmöjligheteterna. Man befarade att kombi-
nationen av dessa faktorer kunde leda till en alltför stor
försiktighet inom den svenska industrin och bromsa
investeringarna som man ansåg behövdes för att klara
den nödvändiga omstruktureringen av industrin.

En väg att underlätta företagens finansiering ansåg
man därför vara ”att komplettera den ordinarie kapital-
marknaden med finansieringsinstitut som kan ge lån 
till företag som har goda investeringsprojekt och goda
expansionsmöjligheter men en svag finansiell bas”.
Man betonade värdet av framgångsrika industriella
utvecklingsprojekt för svensk industri. Tanken var att 
ett framgångsrikt tekniskt utvecklingsprojekt skulle
kunna skapa andra positiva effekter inom andra delar 
av industrin. 

Som nämnts tidigare fanns, sedan 1967 den statligt
helägda Svenska Investeringsbanken, som var en av aktö-
rerna på den finansiella marknaden som faktiskt hade
möjlighet att ge lån på hög risknivå till immateriell
kapitalbindning. 1978 kunde banken låna ut medel eller
ställa garantier för sammanlagt 11 700 MSEK. Banken
bedömdes ha stor betydelse för industrins investerings-
utveckling. Bankens verksamhet syftade dock till att
förse företag med kapital under normala marknadsmäs-
siga villkor. Man ville nu även lösa finansieringsproble-
men för företag som på grund av låg soliditet eller många
riskengagemang inte ansåg sig kunna ta ytterligare
engagemang, trots en hög förväntad lönsamhet. Den nya
finansieringsformen skulle alltså utöver att bidra med
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kapital även ha till uppgift att minska företagens riskbe-
lastning. Återbetalningen skulle därför knytas till det
enskilda projektets framgång genom s k villkorslån. STU
arbetade med sådana villkorslån när det gällde tekniskt
utvecklingsarbete och Utvecklingsfonderna för produkt-
utvecklingsstadiet. Utvecklingsfonderna arbetade främst
med de mindre företagens problem.

STU skulle alltså stödja de tidigare utvecklingsfaserna
från idéprövning till prototyp - ett utvecklingsskede som
man ansåg främst präglades av tekniska risker och där
verksamheten ofta var av forskningskaraktär. Kapital-
behovet fram till slutlig produkt inklusive vissa produk-
tionsförberedelser skulle täckas av Utvecklingsfonderna.
Slutligen kunde Investeringsbanken erbjuda finansiering
för de avslutande faserna i utvecklingsprocessen, som
köp av produktionsutrustning och start av serietillverk-
ning - ett skede där kreditriskerna är mer ordinära.

Propositionen föreslog att detta system nu skulle
utvidgas till att även omfatta de större företagen och de
riskproblem som är förknippade med kommersiellt
utvecklingsarbete. Propositionen föreslog därför att en
ny statlig stiftelse, Industrifonden, skulle bildas och att
300 MSEK skulle anslås till detta ändamål.

Det nya stödet skulle utformas efter ett antal riktlin-
jer och ändamål, där de följande kan vara värda att näm-
nas. Stödet skulle:
• bidra till att öka den totala volymen av utvecklingsar-
bete i svensk industri.
• inriktas på projekt som bedöms vara väsentliga för
svensk industris utvecklings- och konkurrensförmåga på
sikt.
• möjliggöra utvecklingsarbete för företag med expan-
sionskraft men med låg vinstnivå i samma omfattning
som i etablerade företag.
• inrikta sig på behovet av särskilt risktagande som följer
efter det att det tekniska utvecklingsarbetet fullgjorts.
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(Dvs först efter det att projektet nått en tydlig kommer-
siell inriktning.)
• komplettera finansieringen som lämnades av STU,
Utvecklingsfonderna och Investeringsbanken.
• begränsas till större projekt i företag med goda pro-
duktions- och marknadsförutsättningar. 
Grundprincipen beträffande återbetalningen skulle vara
att lånet betalades genom royalty då projektet exploate-
rades kommersiellt. Summan av de återbetalnings-
kostnader som belastade låntagaren skulle dock inte
understiga de förräntningskrav som företagaren ställer
på satsat eget kapital. Det ansågs alltså viktigt att kost-
naden för kapitalet skulle belasta låntagaren på en mark-
nadsmässig nivå (de första lånen från fonden löpte med
räntan diskonto + 4%, en räntenivå som behållits även
idag). Dessutom betonades vikten av att stödmottagaren
skulle bära en väsentlig del av risken. Stödet borde där-
för normalt aldrig överstiga halva projektkostnaden.

I Industrifondens första broschyr framgår att storle-
ken på de projekt fonden skulle engagera sig i skulle vara
mellan c a 5 och 100 MSEK.

Industrifonden ur olika perspektiv

Fondens existens motiveras ur ett statsmaktsperspektiv
av antagandet att statliga medel kan vara till hjälp i
innovationsprocessen då en industri ska skapas, expan-
dera eller förnyas. Det statliga kapitalet ska här fylla
behovet av riskvilligt och uthålligt kapital som markna-
dens övriga finansiärer, inklusive företagens egna genere-
rade medel inte anses kunna fylla. Ett vanligt argument
för detta är att tekniska utvecklingsprojekt i sina tidiga
skeden ofta ställer för höga krav på finansiell uthållighet
och risktagande för att privata finansiärer ska kunna
satsa.182 Resonemanget och antagandena är inte en iso-
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lerad svensk företeelse, utan har dominerat tänkandet 
i västländerna de senaste decennierna. I USA fylls dock
denna funktion i betydligt större utsträckning av privata
riskkapitalister.

Giertz och Reitberger (1992) pekar på ett annat
argument som var framträdande i debatten under 1980-
talet. Resonemanget var att den svenska närings-
strukturen, med hög FoU-andel men relativt sett låg
andel industri av karaktären spetsteknik, kräver mer av
offentliga, selektiva insatser om denna struktur ska
kunna förändras.

Argumenten mot en offentlig inblandning är bland
annat att det statliga kapitalet hindrar privat kapital från
att kunna etablera sig på en marknad för utvecklings-
projekt i tidiga skeden eftersom det privata kapitalet inte
kan konkurrera med samma låga avkastningskrav eller
långa tidshorisonter. Ett annat argument är att tillgången
till det offentliga kapitalet skapar ett behov av relativt
billigt kapital som företagen annars inte skulle ha. Detta
resonemang bygger, som Giertz och Reitberger (1992)
skriver, på att framgångsrika innovationer förutsätter
öppenhet för marknadskrafter och i stället mindre eller
ingen intervention alls. Statliga åtgärder borde enligt
detta synsätt inriktas på att skapa maximal rörlighet. På
så sätt skulle entreprenörskapet, nyföretagandet, kon-
kurrensen och mångfalden sättas i centrum.

Exempel på organisationer med liknande målsätt-
ning och finansieringsformer som Industrifonden hittas i
Europa bland annat i Finland (SITRA), Norge (Industri-
fondet), Frankrike (ANVAR) och Holland (StiPT). Värt
att notera kan vara att vare sig Storbritannien eller Tysk-
land förefaller ha något program som liknar Industri-
fonden. I Tyskland får stora innovativa högriskprojekt
stöd direkt från det berörda departementet. Mindre pro-
jekt av samma karaktär får stöd via bankinstitutioner.

Industrifonden och andra liknande organ kan ur
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statsmaktsperspektivet ses som ett alternativ till antingen:
-andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder
-andra statliga former att öka riskkapitalet till småföre-
tagen, som exempelvis riskkapitalavdraget eller
-valet att inte skattevägen förstatliga medlen över huvud
taget.

(Betydelsen av fondens 3,5 miljarder SEK ska förstås inte
överdrivas.) 

Ur ett företags perspektiv innebär fonden ytterligare
en möjlighet att finansiera en riskfylld fas i dess utveck-
ling. Företagaren, den potentiella låntagaren, ställer kun-
den Industrifondens tjänster, villkoren för dess kapital,
riskvilja, uthållighet och kompetens, mot övriga finansi-
ärers. På detta sätt kommer företagaren att ställa krav på
finansiären. 

Ur andra finansiärers perspektiv är fonden en kon-
kurrent eller samarbetspartner. Det är naturligt att ett
och samma projekt finansieras av olika finansiärer i olika
skeden. Fonden är här en del i vad man skulle kunna
kalla finansieringskedjan för high-tech-projekt i Sverige.
Ett sätt att presentera denna är att placera de olika finan-
siärerna efter den risk de kan tänkas acceptera. Nedan
redovisas en sådan uppställning, efter fallande risk-
benägenhet, som torde innefatta de största aktörerna.

Finansieringskedjan för high-tech-projekt i Sverige 183
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Denna indelning är översiktlig och enkel att förstå.
Nackdelen är dess närhet till den linjära uppfattning om
industriell utveckling som den senare tidens innovations-
forskning tagit starkt avstånd ifrån. Det är förmodligen
ytterst sällsynt att en innovation följer denna utveck-
lingskedja, även om det i efterkonstruktionens rationella
ljus kanske kan se så ut. Elektas strålkniv skulle kunna
sägas ha följt den ovan beskrivna kedjan i viss mån. Man
kan dock fråga sig om det kan anses vara samma projekt
när forskningsstiftelser finansierade ny utrustning till
forskningslaboratoriet på Karolinska Sjukhusets kirurg-
avdelning som när Industrifonden finansierade insatser
av programmeringskonsulter åt företaget Elekta AB.
(Jmf Engwall, 1995)

Ett annat sätt att placera Industrifonden i en omgiv-
ning är att använda sig av den s k J-kurvan, ett inom
riskfinansieringsbranschen vanligt begrepp för att beskri-
va framskridandet av ett tekniskt utvecklingsprojekt. 
J-kurvan ska beskriva kapitalflödet eller nettokapitalbe-
hovet för ett framgångsrikt industriellt utvecklings-

accepterad risk företag/stiftelse/fond

Högre Forskningsråd, forskningsstiftelser 
NUTEK
SIC, Teknikbrostiftelser, Trygghets-
fonden-SAF-LO
Business angels
Industrifonden, ALMI, LFTP, SNI, Norr-
landsfonden
Länsstyrelserna
Riskkapitalbolag
Kunder, licenstagare, säljbolag
Leverantörer
Försäkringsbolag
Banker (smärre krediter)
OTC, SBI
Aktiemarknaden

Lägre Banker
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projekt. Det är vanligt för projektkapitalfinansiärer att
kategorisera sig själva, utifrån den fas av ett utvecklings-
projekt i vilken de önskar agera.

figur, J-kurvan

De olika faserna som numrerats ovan är främst:
1) Idé- och innovationsfas (T ex forskningsstiftelser, Nutek, privat kapi-
tal)
2) Teknisk utvecklingsfas (T ex Nutek, LFTP, SIC)
3) Produktions- och marknadsutvecklingsfas (T ex Industrifonden)
4) Marknadsintroduktionsfas (Industrifonden, ALMI m fl)
5) Expansionsfas (Riskkapitalbolag, SBI, m fl)

Industrifondens finansiering skulle i en sådan beskriv-
ning vara tänkt att komma in under fas tre och fyra. Det
finns en parallell till den tidigare beskrivna s k finansie-
ringskedjan så till vida att det vanligen anses mer riskfyllt
att finansiera ett projekt ju tidigare i dess utveckling
finansieringen sker.

Det statliga riskkapitalet för kommersiella projekt
har sedan länge debatterats. De kritiska resonemangen
ifrågasätter de effekter på det företagsekonomiska “kli-
matet” som statligt riskkapital kan ha. Kritikerna menar
här att statligt kapital kan förskjuta konkurrens-
situationen mellan olika företag inom en bransch på ett

1

2

3

4

5

tid

genererat
nettakapital
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onaturligt sätt då ett företag prioriteras framför ett
annat. Exempelvis har länsstyrelsernas finansiering, som
i hög grad riktar sig till mogna företag i mer traditionel-
la branscher, kritiserats för att motverka vad som annars
kanske skulle varit en naturlig strukturomvandling inom
en bransch eller en region.

Annan kritik menar att företagen driver igenom pro-
jekt som är anpassade efter fonders, stiftelsers eller poli-
tikers kriterier och inte efter marknadens affärsmässiga
krav. I ett sundare företagsklimat skulle, enligt denna
syn, i stället företagens vinstmedel, privata aktörer eller
banker finansiera projekten. Detta skulle ställa betydligt
högre krav på projekten då riskviljan bland dessa kan
antas vara avsevärt lägre i de flesta fallen. Marknaden
skulle enligt denna syn emellertid skapa en naturlig
utslagning av “dåliga” projekt medan “bra” projekt
skulle finansieras. Utbud och efterfrågan skulle styra.
Om ett projekt inte hittade finansiering skulle detta tyda
på att det fanns andra projekt som var intressantare.

Förespråkarna menar dock att den uthållighet och
de riskmarginaler som statligt kapital kan tillåtas ha inte
är möjliga på den privata marknaden. Fondens kapital
antas då kunna fylla en nödvändig eller åtminstone
accelererande funktion i ett lands industriella utveckling.
I NUTEK-utredningen “Statens roll i riskkapitalförsörj-
ningen”, från 1994, argumenteras för att de statliga fon-
derna och stiftelserna dessutom kan minska företagens
transaktionskostnader då “rätt” företag ska hitta “rätt”
finansiär. Staten kan även vara ett komplement till priva-
ta aktörer, menar man, då dessa kan vara för små för att
få tillräcklig spridning av risken.
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177 Proposition 1967: 56
178 Proposition 1973: 41, 225
179 Eklund, K., 1993, Vår Ekonomi, Tidens förlag 
180 SIND 1978: 9, s 33
181 Proposition 1978/79: 123
182 se SOU 1992:95, Den Svenska marknaden för projektkapital - sta-
tens nuvarande och framtida roll (Slutbetänkande i Industrifondsutred-
ningen)
183 SIC=Stiftelsen InnovationsCentrum
SNI=Svensk-Norsk Industrifond
LFTP=Landstingens Fond för Teknikupphandling och Produktutveckling
SBI = Stockholms BörsInformation
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