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Abstract 

English title: Combat and Classroom: On Officers Training, Judgement and Facing the 

Unknown. 

Author: Joakim Svartheden  

Supervisor: Jonna Lappalainen 

The purpose of this thesis has been to illustrate the conditions for development of judgement-

based professional skill, by means of institutionalised officer training. The study has been 

based on two questions: 1) What is, in the context of the exercise of the officer profession and 

the military school environment, the nature and epistemological foundations of the judicious 

action? 2) In what way can institutionalised officer training ensure the development of the 

judgment of future military leaders?  

This study is presented in the form of a scientific essay, departing from a personally 

experienced dilemma, which subsequently gets subjected to personal reflection as well as 

theoretical analysis, in which the author acts as both the subject and the object. The explo-

ration has its starting point in the assumption that there is a decisive difference between 

knowing-that, knowing-how and knowing what, of which especially the latter requires judge-

ment. Through a survey of the epistemological concepts of Aristotle and of Maria Hammarén 

applied to the professional skill of the officer and the military school environment, it is estab-

lished that the judicious action is an indispensable part of the professional skill and that per-

sonal judgement in its turn is a trained ability, first of all shown in action. A conclusion in this 

respect is that an officer needs the ability to make judicious decisions based on intuition as 

well as on analytical thinking, depending on the situation. The author puts Hammarén’s ideas 

of professional skill being developed through a combination of experience and reflection 

preferably organised in a reflecting practice, in the context of the military teacher. 

Another conclusion is that the judgement in (not least the military) professional skill in 

fact is the sound judgement, i.e. the ability to make and implement ethically well-founded 

decisions. This subject is further explored in relation partly to Hannah Arendt’s ideas of the 

role of sound judgement in a bureaucratic organisation, and partly to moral philosophical 

theories, put in the context of military professional skill and school environment. A conclu-

sion is that the ethical education must aim at developing the willingness to do good, as well as 

the eye for judging what actions being morally right in a certain situation. 

The author also presents possible methods for establishing a reflective praxis within a 

military school environment. 

Keywords: practical knowledge and epistemology, knowledge of familiarity, phronesis, 

judicious action, military leadership, officer training  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa förutsättningarna för utveckling av yrkesmässig 

omdömeskunskap genom institutionaliserad officersutbildning. Studien har tagit sin utgångs-

punkt i två frågeställningar: 1) Vad är den omdömesgilla handlingens natur och kunskaps-

teoretiska grundvalar, satt i officerens yrkesutövnings och den militära skolmiljöns kontext? 

2) På vilket sätt kan institutionaliserad officersutbildning borga för blivande militära chefers 

omdömesutveckling? 

Studien sker i form av en vetenskaplig essä och utgår från ett självupplevt dilemma som 

blir föremål för dels egen reflektion och dels teorianknuten analys, vari författaren är såväl 

subjekt som objekt. Utforskandet tar sin början i antagandet att det är en avgörande skillnad 

mellan att veta-att, veta-hur och veta-vad, varav i synnerhet det senaste förutsätter omdömes-

förmåga. Via en genomgång av främst Aristoteles och Maria Hammaréns kunskapsbegrepp 

applicerade på officerens yrkeskunnande och den militära skolmiljön, konstateras att den 

omdömesgilla handlingen är en omistlig del av ett yrkeskunnande och att det personliga 

omdömet i sin tur är en uppövad förmåga som främst visas i handling. En slutsats här är att 

officeren behöver ha förmågan att fatta omdömesgilla beslut på såväl intuitiv grund som 

genom analytiskt tänkande, beroende på situation. Hammaréns tankar om att utvecklingen av 

yrkeskunnandet föds i förening av erfarenhet och reflektion som lämpligast organiseras i en 

reflekterande praxis, sätts också i den militäre lärarens kontext. 

En annan slutsats är att omdömet i (inte minst det militära) yrkeskunnandet i själva 

verket är det goda omdömet, dvs. förmågan att fatta och omsätta etiskt riktiga beslut. Detta 

ämne fördjupas även med en genomomgång av dels Hannah Arendts tankar om det goda 

omdömets roll i en byråkratisk organisation, dels av moralfilosofiska teorier satta kontext av 

militärt yrkeskunnande och militär skolmiljö. En slutsats här är att den etiska daningen måste 

syfta till att utveckla officeren såväl som person och aktör, dvs. att å ena sidan odla bered-

villigheten att åstadkomma det goda och å andra sidan att uppöva blicken för vilken handling 

som är den etiskt riktiga i en viss situation. 

Författaren presenterar också utbildningsmetodologiska möjligheter att etablera en 

reflekterande praxis i militär skolmiljö. 

Nyckelord: praktisk kunskap, förtrogenhetskunskap, fronesis, omdömesgill handling, militärt 

ledarskap, officersutbildning  
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I okänd terräng 

Ultimatumet kom till mig via kroatiska soldater i vakten. 

Innan klockan 17.00 innevarande dag ska alla muslimska sköterskor vara 

ute ur sjukhuset, annars anfaller de oss och kastar ut dem. Jag informerar pluto-

nen och påbörjar därefter våra stridsförberedelser.1 

Året är 1993. Inbördeskrig har brutit ut i ett sönderfallande Jugoslavien och Förenta Natio-

nerna har sänt trupp till den forna socialistiska federationen. Just som kalla kriget tystnat står 

förband från öst som väst, syd som nord i en allians få trott ens vara möjlig och försöker få 

grepp om en konflikt mellan nationaliteter få ens känt till. I den självutnämnda republiken 

Bosnien-Hercegovina rasar strider mellan dess tre största folkgrupper; serber, kroater och 

bosniaker, ”Bosnienmuslimer”2. 

En svensk kapten och hans pluton befinner sig i frontlinjen mellan kroatisk och bosnia-

kisk trupp. Han är underställd ett kanadensiskt förband och har fått uppgiften att försvara två 

mentalsjukhus. Det förband som framkastar sitt ultimatum är av betydligt större storlek och 

passar på just som svenskarna kommit till platsen.3 

Klockan tickar på och under eftermiddagen övar vi vår stridsplan och de olika 

omfall vi kan tänka oss. Alla av oss kan se att vi i alla fall kommer förlora, om det 

blir någon omfattande strid. 

Varför väljer jag att göra så här? Varför utsätter jag mina grabbar och mig 

själv för risken att dö på den här platsen? Jag känner inte att det finns så många 

olika alternativ om jag vill vara den som styr spelet efter den här händelsen och 

jag är beredd att syna kroaternas kort. Att anfalla FN, oavsett hur liten styrka, 

kommer inte att se bra ut i världspressen och jag räknar med att vi åtminstone ska 

klara av att ge omvärlden tillräckligt med bränsle för att göra kroaterna nervösa 

inför det eventuella anfallet.4 

                                                             
1 Simson, Stewe (2007), ”Alfa Sierra”. Ur: Uppdrag Utland – Militära exempel från internationella uppdrag, 

red. Tillberg, Peter; Svartheden, Joakim & Engstedt, Danuta Janina, Stockholm: Försvarshögskolan, s. 22. 
2 ”Bosnienmuslim(sk)” och ”bosniak(isk)” förekommer om vartannat i denna uppsats, men ska uppfattas som 

synonyma. Vidare är de muslimer som figurerar här just Bosnienmuslimer. 
3 Jfr även Tillberg, Peter & Victor Tillberg, Lotta (2007), ”Introduktion – i Främmande Land”. Ur: Uppdrag 

Utland – Militära exempel från internationella uppdrag, red. Tillberg, Peter; Svartheden, Joakim & Engstedt, 

Danuta Janina, Stockholm: Försvarshögskolan, s. 11-19. 
4 Simson (2007), s. 23. 
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Året är 2007. Jag sitter med kaffekopp i hand i personalrummet till mentalsjukhuset i 

Bakovići, den plats den unge kaptenen bestämde sig för att stanna vid och försvara. Daglig-

dags står min kopp på ett kontor i Signaltruppernas officershögskola i Enköping, där jag är 

lärare i Ledarskap.5 

Det började med ett forskningsprojekt om svenska officerares erfarenheter från utlands-

tjänstgöring, fortsatte med en antologi därom och fullbordas nu med en studieresa i de sven-

ska förbandens fotspår. (Egentligen började det med slaget på Trastfältet 1389, men låt oss 

lämna det därhän för ett slag.) Jag, en enkel löjtnant i reserven, för all del med gott om trupp-

tjänst men utan varje erfarenhet av utlandsmission, fick förmånen att vara projektsekreterare, 

medredaktör och medresenär. Vid fikabordet sitter även Peter, som agerat projektledare, 

huvudredaktör och nu reseledare, och Anders som dels varit projektdeltagare och medförfat-

tare och dels stod på denna plats som gruppchef, direkt underställd den svenske kaptenen, när 

det kroatiska ultimatumet kom och skrivit en självbiografi kring sin utlandsmission.6 Med 

borde även Stewe, kaptenen själv, vara, men han försvarar nu ställningarna någon annanstans 

på Balkan. 

Jag har läst varje bokstav i Anders biografi och nu hänfört följt hans muntliga berät-

telser där han dragit fram med häpnadsväckande självklarhet, detaljminne och medvetenhet 

om händelseutvecklingen i stort som smått. Han har pekat ut var check points, stridsställnin-

gar och mineringar en gång löpte. Han har vallat oss runt i de kyffen som en gång var hans 

lunchrum, sovsal och träningslokal. Ömsom i pur exaltering över hur allting blivit – uppsnyg-

gade omgivningar, civilklädd personal och respektfullt tonläge alla emellan –  ömsom av 

vämjelse för hur det en gång var – skitigt, vansinnigt och med en hantering präglad av förva-

ring snarare än omvårdnad. En syn, ett ljud, en lukt tycks ögonblickligen kunna kasta honom 

från glädje till förtvivlan och tillbaka, stämningar som fortplantat sig i varje steg jag tagit ho-

nom hack i hall. Nöjt har han också stått och skrockat med patienter han känner igen sen då. 

Nu sitter han omgiven av sköterskor som höll ut tillsammans med honom, som visser-

ligen inte minns honom personligen men väl det svenska förbandet. Livligt inbegripen i sam-

tal; är du gift, har du barn, är det muslimska eller kroatiska hus som står utbrända, var har ni 

                                                             
5 Den skola som utbildar officerare m.fl. inom ledning, samband och telekrig har haft många namn och skepna-

der genom historien. Trots att namnet nu är föråldrat har jag valt att genomgående använda benämningen Signal-

truppernas officershögskola, då det dels var det namn enheten hade när jag själv var student och började som 

lärare vid densamma och dels har en klang som antyder vadom det hela rör sig. Motsvarande organisationsenhet 

återfinns idag under Utbildningsavdelningen vid Ledninsstridsskolan, som nu är ett Försvarsmaktsgemensamt 

funktionscentrum. Se enklast: Försvarsmakten, Ledningsstridsskolan, 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ledningsregementet/ledss/ (2017-08-23). 
6 Karlsson, Lars A. (2004), Alfa Sierra – BA01-Nordbat 2 i Bosnien-Hercegovina, AK-Ronym. Händelserna 

kring försvaret av sjukhuset finns återgivet på s. 169-170. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ledningsregementet/ledss/
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begravt era döda? Själv är jag stum. Jag nickar, hummar och skrattar på rätt ställen, vilket inte 

är svårt för jag slås av det här, precis som jag kommer göra i myllret i Sarajevo, hur hemlikt 

allting är. Det är samma sätt att le, lägga huvet på sned, rodna och titta menande och trots att 

sköterskorna främst använder det lokala tungomålet behöver jag inte invänta översättningen 

för att veta om det är en fråga, en pik eller en undanflykt som korsat rummet. Ändå får jag 

inte fram ett ord, inte minsta följdfråga eller stickreplik, utan sitter stum. Stum av beundran 

för de soldater som valde att stanna kvar på platsen. Av ödmjukhet till de sköterskor som 

därmed valde att återvända och förbli mot lön in natura. Stum över min egen ignorans, där jag 

sitter och funderar på om jag befinner mig på Bosnienkroatisk eller Bosnienmuslimsk mark – 

och vad i all sin dar det innebär. Stum av skam inför att jag valde att stanna hemma när vi 

uppenbarligen betydde skillnad mellan liv och död här. Stum inför uppgiften att som ledar-

skapslärare förbereda de blivande chefer som på någon annan plats någon annan gång ska 

besluta om det är värt att ta striden. 

Hur det än må verka sitter jag nämligen inte här som iakttagare. Jag är inte någon mili-

tärobservatör eller fredstida krigskorrespondent. Jag är i allra högsta grad här som aktör, om 

än att katedern min står tvåhundrafemtio mil härifrån. Hur ska jag någonsin kunna hjälpa 

mina studenter fatta ett klokt beslut i en situation lik kaptenens? Ett beslut som kan komma att 

bli deras livs viktigaste, som kommer avgöra om de kommer kunna leva med sig själv, om de 

kommer leva alls. 

Jag är ett barn av den så kallade Nya befälsordningen, NBO. Djärv och modern när den 

sjösattes i början av 1980-talet, men dimensionerad främst för att möta det som skulle visa sig 

bli kalla krigets slutskede. Men i denna stund står det klart att jag är ett barn inte bara av den 

nya befälsordning som hunnit bli gammal, utan av det lika föråldrade invasionsförsvaret. 

Även om jag sällan beundrat mitt verk har jag dragit fram med en känsla av att tillhöra skaran 

pionjärer i pedagogikutvecklingen. Helhetsbaserat lärande är detta decenniums honnörsord 

och jag har energiskt varit med att implementera det i utbildning av både värnpliktiga och 

officerare, inskärpt att varje enskilt utbildningsmoment ska vila på elevens helhetsbild av upp-

draget. Problemet är att jag uppenbarligen saknar en viktig pusselbit i helhetsbilden av den 

försvarsmakt jag förstått mig tillhöra – utlandstjänstgöring. Jag var bland dem som föresprå-

kade omsvängningen, det fanns allt för mycket där ute att skydda och för tillfället allt för lite 

här hemma, men jag har inte varit där. Bara ytligt följt rapporteringen. Jag hade innan forsk-

ningsprojektet över huvud taget inte läst skildringarna, inte ens, om än mer av missriktad res-

pekt än bristande intresse, frågat mina vänner och kollegor. För mig är ännu sinnebilden av 
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trupptjänst att hantera värnpliktiga under fredsförhållanden, inte yrkessoldater under utlands-

uppdrag. Samtidigt är ett isande stråk i den överväldigande insikten att vi aldrig kommer för-

svara mentalsjukhuset i Bakovići igen. ”Helhetsbilden” kommer förändras varje gång vi dras 

in i en ny konflikt och landar i ett nytt insatsområde. Förmodligen kommer få av våra office-

rare hamna i områden kända redan under deras grundläggande officersutbildning. Vad finns 

då ytterst för en ledare annat än att kunna hantera det okända? 

Kaptenen gjorde på denna plats vad förmodligen varje officer skulle göra i hans läge – 

ett bedömande. Än en gång; vad kan då jag göra för att bidra till att nästa kapten i nästa in-

satsområde gör en klok bedömning och fattar ett gott beslut? Vi har våra order- och bedö-

mandemallar, som jag drillar och drillats i, vilket säkerligen gällde även den kapten som en 

gång tvingades välja mellan fly och illa fäkta. Men det är uppenbart att bedömningen innehöll 

komponenter som inte kan ha ingått i någon formell utbildning. Inte då; för en officer av en 

nation som valt att stå utanför fasta militära allianser och som dittills organiserat, utbildat och 

utrustat sin försvarsmakt uteslutande för försvar av egen jord mellan en östlig och en västlig 

pakt, ingick bedömningar av reaktionen från en lokalbefälhavare å ena sidan och världssam-

fundet å den andra under det att som underställd utländskt befäl försvara ett mentalsjukhus 

under ett inbördeskrig i något annat hörn av kontinenten, helt enkelt inte i läroplanen. Ytterst 

är han beroende av sitt omdöme – och häri ligger pudelns kärna. 

När jag själv gick officershögskola och kurschefen bad oss nämna den viktigaste ledar-

egenskapen stegade jag fram till tavlan och skrev just ”omdöme”. Som lärare vid samma 

skola är jag nu beredd att när som helst vända mig om vid katedern och skriva samma ord. 

Men hur ska jag någonsin kunna få detta ord i handling, detta mitt ord i någon annans 

handling? Den frågan har självfallet alltid funnits där, men idag jag inser dess fulla innebörd. 

 

Syfte 

Officeren delar med några andra yrkesgrupper belägenheten att ett omdömesgillt handlande 

kan innebära skillnaden mellan liv och död, i värsta fall få avgöra vems liv eller död. Inte 

sällan kommer sådana beslut behöva fattas inte bara under personlig fara utan även under 

tidspress och umbäranden, på bristande beslutsunderlag och i situationer som är sant dilem-

matiska, dvs. där handlingsalternativen inte erbjuder någon god lösning utan bara olika dåliga. 

Situationer där officeren egentligen inte har någon – i form av medarbetare och än mindre 

handledare – eller något – såsom regelverk eller resolutioner – att luta sig mot. 
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Detta är också situationer som av naturliga skäl aldrig går att helt återskapa i en utbild-

ningssituation. Likafullt är förmågan att självständigt göra bedömanden, hantera diffusa och 

plötsligt uppkomna situationer eller tolka order, instruktioner och styrdokument basal i offi-

cersprofessionen. Med andra ord måste den som lämnar skolbänken för att upptas i officers-

kåren redan då ha det omdöme som krävs för att hantera de svåraste situationer under förut-

sättningar som ännu inte är definierbara. Läraren i det militära skolsystemet måste på förhand, 

och i en mening på distans, utbilda officerare som en dag måste kunna avgöra om de ska ta 

striden eller ej, där och då. 

Syftet med denna essä är att belysa förutsättningarna för utveckling av yrkesmässig 

omdömeskunskap genom institutionaliserad officersutbildning. Det sker med fokus på offi-

cerare som ska agera chefer under insats, då ledarskap utgör kärnan i officerens yrkeskun-

nande och insats är kärnverksamhet för officerare i Försvarsmakten av idag. 

Studien tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

- Vad är den omdömesgilla handlingens natur och kunskapsteoretiska grundvalar, satt i 

officerens yrkesutövnings och den militära skolmiljöns kontext? 

- På vilket sätt kan institutionaliserad officersutbildning borga för blivande militära 

chefers omdömesutveckling? 

Mitt perspektiv i detta är ledarskapslärarens, det vill säga från en utkikspost i skärnings-

punkten mellan den militära praktiken och skolmiljön. Spörsmålen är naturligtvis av större 

allmänintresse än så. Det finns knappast några militära lärare som kan undgå frågeställnin-

garna och knappast någon lärare i danande utbildning över huvud taget som inte skulle kunna 

ha intresse av svaret. 

 

Metod 

Detta arbete har formen av en vetenskaplig essä. Därmed antytt att det finns essäer som inte är 

vetenskapliga och vetenskapliga verk som inte är essäistiska. 

Den förste essäisten hålls allmänt vara Michel de Montaigne (1533-1592). Essä kan 

närmast översättas med ”försök” och Montaigne förde i sina texter samtal sig själv och andra 

tänkare kring konkreta erfarenheter och företeelser. Essän får därför aldrig tappa sin berättar-

röst, men heller inte bli till en monolog, en räcka åsikter och tyckanden utan perspektiv. På 

samma vis får den aldrig förlora det konkreta och partikulära ur sikte men heller inte missa 

det allmängiltiga och lärande i skeenden och företeelser. Däremot finns, enligt exempelvis 
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Lotte Alsterdal (1958-2016), som varit med att utarbeta denna variant av vetenskaplig essä, 

inga utsikter att i essäskrivandet uttömma ett ämne eller komma till slutliga svar. Kanske 

mindre på grund av formen, än att essän gärna samlas kring de mänsklighetens frågor som 

inte låter sig slutgiltigt besvaras och därför också lämpar sig bättre för ett processkrivande än 

mer gängse empiriska undersökningar. Samtidigt tar essän inte sin utgångspunkt i det fiktiva 

utan i det inträffade och bär därför en oavvislig kärna av autenticitet förenat med en över-

tygelse om att det beskrivbara också är det förståbara.7 

Vad den vetenskapliga essän kräver av författaren jämfört med andra vetenskapliga 

undersökningsformer, å ena sidan, är en förmåga att litterärt levandegöra den upplevda livs-

världen och, i jämförelse med andra essäformen å andra sidan, en teoretisk förankring och 

begreppslig pregnans. Författaren för därför en balansgång mellan det uppenbart fria och det 

tydligt strikta i skrivandet. Den södertörnska vetenskapliga essän består, enligt Alsterdal, av 

tre delar: ”berättelsen av en svårbedömd handlingssituation, egna tankar och frågor till den, 

samt perspektiv utifrån som förhåller sig till det egenupplevda”8. 

I min gestaltning uppträder jag som både aktör och observatör, en dualitet jag behåller 

essän igenom. Ett annat sätt att uttrycka det är att den gestaltade händelsen utgör det empi-

riska materialet och jag själv därmed såväl objekt som subjekt i utforskandet. Dem jag bjudit 

in till samtal är dels tänkare ur idétraditioner som lyfter fram det praktiska förnuftet och den 

omdömesgilla handlingen. Jag gör inte någon uttömmande forskningsöversikt härvidlag utan 

koncentrerar mig på dem vars tankegods redan kommit i min väg och som jag inte kunnat 

skaka av mig utan behöver samtala vidare kring. Jag har också bjudit in de arbetskamrater och 

studenter som finns i den livsvärld där mitt dilemma uppträder. Inte minst vill jag föra ett 

intensivt samtal med de officerare som rör sig i insatsområdet, den verklighet jag på distans 

måste förbereda mina studenter för. Jag kommer också förhöra Försvarsmaktens doktriner 

kring vad de har att säga om ledning, ledarskap, lärande och omdöme. 

Med i samtalet är självfallet även kurskamrater, lärare och handledare. Essän är ytterst 

frukten av ett processkrivande, där tolkningar och kommentarer från alla inblandade liksom 

mina egna fördjupningar och vinklingar av deras alster, utgjort grogrunden. Kanske är det just 

detta processkrivande som ska betecknas som metoden, själva utforskandet, medan ”veten-

skaplig essä” snarast är benämningen på formatet, ramen för detta. 

                                                             
7 Alsterdal, Lotte (2014), ”Essäskrivande som utforskning”. Ur: Konst och lärande – Essäer om estetiska 

lärprocesser (andra tryckningen 2015), red. Burman, Anders, Stockholm: Ehlanders, s. 58-59. 
8 Alsterdal (2014), s. 49. 
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Vetenskapsrådet föreskriver att individer som förekommer i vetenskapliga undersök-

ningar och verk skänks mesta möjliga konfidentialitet och påbjuder skydd och anonymisering 

av det som kan anses känsligt för individ eller efterlevande.9 Jag har inte funnit det möjligt att 

som helhet anonymisera den organisation, och därmed heller inte de platser och de slag av 

medarbetare, som figurerar i undersökningen. Däremot har jag försökt hålla enskilda individer 

oidentifierbara. Jag har också, delvis som led i detta, tillåtit mig att tala i första person singu-

laris, även när aktören i själva verket kan vara av annan person och numerus. I de fall namn 

och händelser förekommer i klartext i redan publicerat material har jag däremot inte gjort 

någon ansträngning till anonymisering. 

 

En dag på jobbet 
Jag har före som efter besöket i Bakovići mitt kontor i ”skolhuset”, den sexskeppade byggnad 

som i otaliga skepnader gett rum åt utbildning i ledning, samband och telekrig. Jag råkar vara 

civilanställd på en militär befattning, då jag hann ta av mig uniformen för en kort visit i HR-

funktionen innan förfrågan från officershögskolan kom. De flesta av mina jobbarkompisar, 

från lärare till skolchef, är officerare och har åren vid katedern inklämda bland annan tjänst-

göring och egen utbildning. Ibland är vi organiserade ämnesvis, ibland kursvis, ibland i 

matrisorganisation, ibland i traditionell linje. Jag undervisar och handleder i Ledarskaps-

ämnet, som även omfattar pedagogik och beteendevetenskap, vid både grund- och vidare-

utbildningen av officerare. Jag och mina kollegor har i allmänhet ett utbildningsår på oss från 

in- till utskrivning, ofta har studenten då någon tid vid annan militär skola framför eller 

bakom sig. De flesta av oss kan nånting om allting, inte minst ledarskap, men är i allmänhet 

inriktade mot taktiskt eller tekniskt orienterat ämne. Jag håller föreläsningar, seminarier, 

gruppövningar, case-utbildning och praktiska ledarskapsmoment. Mina kollegor anordnar 

liknande utbildning inom respektive ämne och allt som oftast är jag med på ett hörn. Nästan 

vad vi än företar oss har inslag av ledning, bedömanden, beslutsfattning och ledarskap. Allt 

hänger ihop och alla drar sitt strå till stacken. Läraren på den militära akademin jobbar aldrig 

ensam och ett ämne är aldrig isolerat. 

 

                                                             
9 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, (2017-08-23), s. 12. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Omdömesgill handling 

Göra saker rätt – eller göra rätt saker? 

Snart sitter jag i main gate och blickar ut över kyrkogården. […] Funderar på vad som kan hända, vad är 

hotet? Kommer snabbt fram till att en självmordsbombare i bil är det svåraste hotet. Drar mig till minnes 

en film från en övervakningskamera som filmar en soldat i en main gate i Irak. En svart Toyota Corolla 

stannar till 200 meter bortom soldaten och rullar sen sakta vidare mot gaten för att där explodera och med 

våldsam kraft avsluta några soldaters liv. […] En halvtimme senare kommer en svart Toyota Corolla 

körande, vilket sammanträffande, de flesta bilar i Afghanistan är vita eller gula. Jag ler inombords. Den 

stannar till 200 meter bort, nu är sammanträffandet inte lika roande. Tittar i kikaren men kan inte obser-

vera något misstänkt. […] Sakta börjar bilen rulla emot mig. Fattar ett beslut när den har 50 meter kvar.10 

En signalofficer tillfälligt på post vid inpasseringen till en svensk gruppering i ett av Afgha-

nistans hörn. Även om scenariot är annorlunda till både tid, plats och styrkeförhållanden, har 

han det gemensamt med infanteriofficeren i Bosnien att stå i valet mellan att ta striden eller ej. 

Ett val som ger kval, trots att ingenting antyder att han kommer förlora striden om han tar den. 

Än en gång kan det förefalla som om jag sitter i tv-soffan och kommenterar spelets 

gång. Men icke. När ynglingen i tornet gjorde lumpen hade han mig som instruktör och han 

har fått sin officersutbildning på den skola där jag jobbar. Hans frågor är mina frågor och hans 

svar, även om de är få i dessa rader, är sannolikt färgade av mina. Dessutom var han infor-

mant i forskningsprojektet jag nämnt och medförfattare i den efterföljande antologin. Det 

samtal vi förde då levde vidare när jag redigerade hans text och gör det i högsta grad när jag 

står i undervisningen. Utan hans röst tystnar kriget vid min kateder. 

Vårt samtal ringar också in ämnet för denna essä ytterligare och låter precisera fråge-

ställningarna något: Det är en sak att veta eldhastigheten på vapnet, det är en annan att kunna 

avfyra det vilket i sin tur är något annat än att kunna avgöra när det är optimalt att öppna eld 

och förutse konsekvenserna av det. Med andra ord en distinkt skillnad mellan veta-att, veta-

hur och veta-vad. Sett ur den praktiska kunskapens perspektiv, en avgörande skillnad mellan 

att göra saker rätt och att göra rätt saker. 

På ett sätt är det vad denna uppsats handlar om – hur kan läraren bidra till utvecklingen 

av förmågan att både göra saker rätt och att göra rätt saker? 

                                                             
10 Johansson, Ronnie (2007), ”Det hänger inte på skidorna”. Ur:: Uppdrag Utland – Militära exempel från 

internationella uppdrag, red. Tillberg, Peter; Svartheden, Joakim & Engstedt, Danuta Janina, Stockholm: 

Försvarshögskolan, s. 25. 
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Redan de gamla grekerna11 

Lika lite som vishet som företeelse är ny för människosläktet är det som begrepp nytt för 

västerländskt tänkande. Uråldriga sagor, dramer och heliga skrifter berättar om visa hjältar, 

och filosofer har sedan urminnes tider lagt sina pannor i djupa väck därom – själva det 

grekiska ordet philosophia betyder ”kärlek till vishet”.12 

För den antike filosof som slagkraftigast avhandlat de olika kunskapsformerna, Aristo-

teles (384-322 f.Kr.), var vishet (sofia) en av de högsta kunskapsformerna eller, för att 

använda den nutide uttolkaren Christian Nilssons ord, ett av de främsta sätten att tänka.13 

Visheten krävdes för att kunna skåda det Aristoteles kallade vetenskap (episteme), kunskap 

om sådant ”som inte kan förhålla sig annorlunda”14, sakförhållanden eviga och nödvändiga.15 

Ett vetenskapsbegrepp som uppenbarligen inte rymmer de situerade sakförhållanden som 

dagens human- och samhällsvetenskaper rör, utan omfattar vad vi idag närmast skulle 

benämna å ena sidan naturvetenskaperna och å andra sidan matematiken och logiken. Kunska-

per som följaktligen kan uttryckas i satser och formler och därmed också studeras teoretiskt.16 

Däremot krävs en smula förnuft, insiktsförmåga, för att inse de begreppsliga grundvalarna för 

denna kunskap, som genom sin nödvändiga natur inte går att ”överlägga om”. Denna förmåga 

i förening med den vetenskapliga kunskapen utgör för Aristoteles vishet.17 

Den andra högsta kunskapsformen var, intressant nog, för Aristoteles praktisk vishet, 

klokhet (fronesis).18 Klokheten å sin sida rör vad som är möjligt att överlägga om, det mänsk-

liga, det praktiska, det partikulära.19 Det går dock att ha praktisk kunskap i form av kunnighet 

(techne), utan att också vara klok. Kunnigheten rör hos Aristoteles endast hur någonting ut-

förs, inte när, var eller varför.20 För signalofficeren i vakttornet ovan handlar hans skyttekun-

nighet endast om hur han ska hantera vapnet för att nå en viss effekt, ingenting om vad som 

                                                             
11 Grekisk terminologi och översättning av densamma hämtad från Nilsson, Christian (2014), ”Fronesis och den 

mänskliga tillvaron – En läsning av Bok VI i Aristoteles ’Nikomachiska etik’”. Ur: Vad är praktisk kunskap?, 

red. Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik, Huddinge: Södertörns högskola., s. 39-54. 
12 Lübcke, Poul, red. (1988), Filosofilexikonet – Filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö, Stockholm: 

Bokförlaget Forum AB. s. 162 (filosofi). 
13 Nilsson (2014), s. 40. Angående slagkraftig omnämner filosofen Fredrik Svenaeus rentav nämnda verk, där 

Aristoteles utvecklar sin kunskapsteori, för ”en [sic!] slags urtext för den praktiska kunskapens teori”, Svenaeus 

(2014), ”Vad är praktisk kunskap? – En inledning till ämnet och boken”. Ur: Vad är praktisk kunskap?, red. 

Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik, Huddinge: Södertörns högskola, s. 20). 
14 Aristoteles (2015), “Bok VI ur Nikomachiska etiken”. Ur: Klassiska texter om praktisk kunskap, red. 

Hjertström Lappalainen, Jonna, Huddinge: Södertörns högskola, s. 42-43. 
15 Aristoteles (2015), s. 47. 
16 Aristoteles (2015), s. 42-43. 
17 Nilsson (2014), s. 45. 
18 Nilsson (2014), s. 40. 
19 Aristoteles (2015), s 49.  
20 Aristoteles (2015), s 43-44. 
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ska uppnås eller hur han alls hamnade i tornet. Det agerande där handlingen är sig själv nog 

benämner Aristoteles istället praxis, en aktivitet som, för att återvända till Nilssons tolkning, 

ytterst tycks bli synonym med livet självt.21 Klokheten blir för Aristoteles därför ”ett sant 

resonemangsstyrt praktiskt förhållningssätt rörande det mänskligt goda och dåliga”22. Ett slags 

kompass i vår praxis. 

För att hänga kvar vid infartsposten i Afghanistan. Jag minns inte om jag under hans 

lumpartid hade honom i just grundläggande vapentjänst, men om så visade jag säkerligen 

någon affisch över vapnets prestanda; kaliber, räckvidd, eldhastighet, vindavdrift osv. Fakta 

som går alldeles utmärkt att lära sig utan att ha sett något enda exemplar av vapentypen, än 

mindre avfyrat det – kunskap om nödvändiga sakförhållanden i enlighet med Aristoteles 

vetenskapsbegrepp. I så fall höll jag säkerligen förhör på dessa kunskaper, möjligen med 

teoretiskt prov, vilket är fullt möjligt med detta slags kunskap, veta-att-kunskap. 

Kunnigheten, veta-hur-kunskap, däremot låter sig inte alltid fångas och vidarebefordras 

i formler eller påståenden, men väl förevisas och inövas. Visa – instruera – öva – pröva var 

den trupputbildningens devis jag själv skolades i och kom att föra vidare till värnpliktiga och 

småningom officersaspiranter: Visa adepten hur ett moment ska utföras, instruera när denne 

försöker få grepp om och lära sig utföra manövern, öva till dess handgreppet sitter och 

genomför ett provmoment där du kontrollerar att utbildningsmålet är uppnått. Vår blivande 

infartspost fick lära sig plocka isär och sätta ihop sitt vapen, ladda och göra patron ur och 

självfallet avfyra det, exercismässigt. Jag och mina kollegor ställde tidskrav och studerade 

resultat. Proceduren var i princip densamma för utbildning i allt från att kasta sig i skydd, resa 

tält och lägga tryckförband till att upprätta radiolänkknutpunkt eller programmera telefon-

växel. Handgrepp som måste drillas så pass in i märgen att de kan utföras på i princip samma 

sätt oavsett förhållanden.  

Klokheten å sin sida kan inte existera utanför själva den handlingssituation där den 

kommer till uttryck, det går inte att säga hur det mänskligt goda ska uppnås i en situation utan 

att också ha hela situationen klar för sig. Att öva upp sin klokhet är därmed i någon mening att 

öva upp sin situationsförståelse. En process som enligt Aristoteles tar sin rundliga tid och där-

för, till skillnad från vetenskapen, är en kunskap de unga inte gärna hunnit tillägna sig.23 Låt 

mig dock vänta med att ta ställning till detta, innan jag hört vad mer nutida tänkare har att 

säga i ämnet. 

                                                             
21 Nilsson (2014), s. 47. 
22 Aristoteles (2015), s 45.  
23 Aristoteles (2015), s 49-52.  
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I dataåldern 

I det banbrytande verket Mind over Machine – The Power off Human Intuition and Expertise 

in the Computer Era24 undersöker filosofen Hubert L. Dreyfus tillsammans med brodern och 

matematikern Stuart E. Dreyfus, den praktiska kunskapens (know-how) väg från novis till 

expert. Efter att ha studerat allehanda utövare, från läkare till schackspelare, menar Dreyfus & 

Dreyfus att individen, om den alls når sitt mål, passerar åtminstone fem stadier i förvärvandet 

av färdigheter (skills). Oavsett kunskapsområde.25 Utöver en teori om kunskapsutveckling, får 

vi genom att beakta blotta populationsurvalet här en uppfattning om färdighetsbegreppets 

rymd. Det behöver uppenbarligen inte begränsas till handgrepp utan kan utsträckas även till 

intellektuella tekniker och förmågor. I officerens fall sådant som att göra räckviddsberäknin-

gar, ge korrekta kommandon, tillämpa bedömandemallar eller upprätta en skriftlig order enligt 

konstens alla regler. 

Den sanne nybörjaren (novice) menar Dreyfus & Dreyfus saknar kapacitet att i komp-

lexa situationer skilja huvudsak från bisak och är därför höggradigt beroende av regelföljande, 

främst genom att följa formella instruktioner eller imitera mer erfarna praktiker.26 En avan-

cerad nybörjare (advanced beginner) må vara förmögen att identifiera i vilka situationer en 

regel ska följas, snarare än att följa den oavsett omständigheter, men det vill till en kompetent 

(competence) för att kunna organisera, prioritera och göra välavvägda beslut.27 Den skickliga 

(proficiency) å sin sida är kapabel att fatta beslut baserade på association och intuition snarare 

än på rationella överläggningar, utifrån en helhetssyn snarare än utifrån enskilda detaljer. 

Detta innebär att individen har nått en nivå där också oförutsedda händelser kan hanteras 

ändamålsenligt.28 I experten (expertise) är färdigheten så införlivad att utövandet i stort sett 

kan ske utan medvetna överväganden. Exempelvis tycks schackspelare på expertnivå ha 

mångtusende möjliga kombinationer i huvudet, men ändå främst spela intuitivt.29 Dreyfus & 

                                                             
24 Dreyfus, Hubert L. & Dreyfus, Stuart E. (1986), Mind Over Machine – The Power of Human Intuition and 

Expertise in the Era of the Computer, New York: Free Press. 
25 Dreyfus & Dreyfus (1986), s. 19-21. “Know-how” översatt till “praktisk kunskap” och ”skills” till ”färdig-

heter” i enlighet med Jim Jakobssons översättning av Dreyfus, Hubert L. & Dreyfus, Stuart E. (2015), “Fem steg 

från nybörjare till expert”. Ur: Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Hjertström Lappalainen, Jonna, 

Huddinge: Södertörns högskola, s. 303-354. 
26 Dreyfus & Dreyfus (1986), s. 21-22.  
27 Dreyfus & Dreyfus (1986), s. 22-27. Författarna övergår här från konkreta substantiv (novice, advanced 

beginner) till abstrakta (competence, profiency etc.), vilket jag undvikit i min översättning. 
28 Dreyfus & Dreyfus (1986), s. 27-30. 
29 Dreyfus & Dreyfus (1986), s. 30-35. 
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Dreyfus menar att artificiell intelligens till skillnad från mänsklig aldrig kan nå någon intuitiv 

nivå och därmed att ingen apparat med deras språkbruk kan vinna skicklighet eller expertis.30 

Vad gäller de bedömande- och ordermallar, som figurerat här och var ovan, finns det 

allehanda föreskrifter, av såväl reglerande som rådgivande slag; allt från vilka orderpunkter 

(”rubriker”) som ska återfinnas till fastställda uttryck, förkortningar och angivelser för att 

undvika missförstånd. Dessa orderverk och ordermallar varierar kraftigt med storlek på 

förband, nivå (strategisk, operativ, taktisk eller stridsteknisk), förbandsslag (t.ex. sambands-, 

jägar- eller logistikförband), huruvida ordern skall ges muntligen eller skriftligen och inte 

minst beroende på om den ska ges i nationell eller internationell kontext.31. Bedömande-

mallar, å sin sida, ett slags exempelsamlingar på parametrar som bör tas med vid en bedöm-

ning inför ett beslut (terrängförhållanden, sambandsmöjligheter, fiende- och civilläge osv.). 

När jag har haft värnpliktiga och även officersaspiranter i ett nytt ämne, står de och tragglar 

dessa mallar, läser innantill, memorerar, formulerar. Så gör sällan ett erfaret befäl, i snabba 

lägen kan en order komma så kort inpå en tilldelad uppgift eller uppkommen situation att det 

över huvud taget inte är skönjbart att den föregåtts av en bedömning och ett beslut. En svensk 

generalsperson med erfarenhet av utlandstjänst sa en gång, angående hur han kunde ta befälet 

över en större styrka, i okänt land och med en stab av ny personal av andra nationaliteter än 

han själv, att han hade ”1000 bedömandemallar att ta till”. Självfallet satt han inte och blädd-

rade igenom dem, vare sig i fysisk eller mental form, de ’bara fanns där’. När vi möter kapte-

nen vid mentalsjukhuset i Bakovići befinner han sig förmodligen i en mellansits. Han har 

agerat plutonchef vid otaliga tillfällen32, men aldrig utomlands; inte bara han utan Moder Svea 

själv är vid det tillfället helt ny i den kontexten, har försumbar erfarenhet av sådant och utbil-

dar inte mot det. Som jag snuddade vid i inledningen andas, i mina öron, det resonemang kap-

tenen för med oss en blandning av analytiska överväganden och internaliserad kunskap. Jag 

kan tänka mig att han pga. omständigheterna får lov att med ena foten ta ett kliv från de 

”högsta” nivåerna ”ner” till kompetensnivån, medan generalen står kvar med båda i sin 

expertis, med Dreyfus & Dreyfus terminologi. Därmed också sagt att en och samma individ 

                                                             
30 Dreyfus & Dreyfus (1986), s. 90-100. 
31 För exempel på nationella föreskrifter, se t.ex. Försvarsmakten (2017), Handbok Hemvärnskompani Del 1 

Grunder (M7739-352077), Stockholm: Försvarsmakten, och på internationella t.ex. North Atlantic Treaty 

Organization, Supreme Headquarters Allied Power Europe, Belgium (2010), Allied Command Operations 

Comprehensive Operations Planning Directive COPD Interim v1.0, https://info.publicintelligence.net/NATO-

COPD.pdf, (2017-08-23). 
32 Vågar undertecknad, som är förtrogen med såväl kaptenen ifråga som det skol- och befordringssystem som 

sedan en längre tid rått vid tidpunkten, anta. 

https://info.publicintelligence.net/NATO-COPD.pdf
https://info.publicintelligence.net/NATO-COPD.pdf
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kan befinna sig på olika stadier i olika situationer och i olika hänseenden.33 (Det ligger ingen 

logisk motsägelse i att en expert på medicin inte är detsamma i schack.) 

Någorlunda samtidigt som bröderna Dreyfus arbetar med sitt portalverk tampas svenska 

forskare med problem att överföra yrkeskunnande till programspråk. Problem de snart finner 

bero mindre på strukturella omständigheter än på att sådan kunskap inte låter sig formaliseras 

på det viset. Slutsatsen blir att kvalificerad yrkesutövning inte vilar på något slags regel-

följande utan snarare på omdömesgill handling, att behärska en viss situation snarare än att 

applicera ett antal principer. Följaktligen kan sådant kunnande varken formuleras i något 

exakt språk eller studeras med traditionella induktiva eller deduktiva metoder.34 (Ett klart 

brott mot den då starka positivistiska uppfattningen om kunskap om enhetlig och formulerbar 

och synen på naturvetenskapen som prototyp. En uppgörelse redan Aristoteles hade med sina 

läromästare Sokrates och Platon, som ville hävda verklig kunskap som enhetlig, universell, 

rationell, otvetydigt sann och exakt.35) Vilket småningom gav oss ännu en försäkran om att 

datorn aldrig fullt ut kan ersätta människan.36 

Nåväl, vi behöver varken acceptera någon kunskapens stadieindelning eller göra några 

utfästelser kring vad artificiell intelligens kommer vara kapabel och inkapabel till i fram-

tiden.37 Jag kommer heller inte uppehålla mig vid de ämnena. Det nämnda storheter i själva 

verket påvisat bortom rimligt tvivel är omdömets starka roll i kvalificerat utövande av prak-

tisk kunskap även i en digitaliserad tidsålder. Och ju högre kvalifikationsgrad, desto större 

behov (även) av icke analytiskt tänkande och desto mindre inslag av stereotypt och teoretiskt 

formulerbart agerande. 

Den utbildning jag iscensätter måste alltså syfta till att förvärva såväl införlivad kunskap 

som förmåga att kunna föra analytiska resonemang när den införlivade kunskapen inte räcker 

till. Om vi då ändå 1) inte helt förkastar tanken att individen genom erfarenhet rör sig från ett 

mindre till ett mer kvalificerat kunnande och 2) tänker oss att omdömet därmed är en uppövad 

                                                             
33 Jfr. Dreyfus & Dreyfus (1986), s. 32. 
34 Ratkić, Adrian (2006), Dialogseminariets forskningsmiljö, Stockholm: Dialoger, s. 17-21, 25-26. 
35 Jfr. Josefsson, Ingela (1999), Läkarens yrkeskunnande, Stockholm: Studentlitteratur. En annan av portal-

gestalterna och pionjärerna i forskningskretsen kring yrkeskunnande. 
36 Se t.ex. Göranzon, Bo (2006), ’’The Practice of the Use of Computers: A Paradoxical Encounter between 

Different Traditions of Knowledge”. Ur: Dialogue, Skill and Tacit Knowledge, red. Göranzon, Bo; Hammarén, 

Maria & Ennals, Richard, West Sussex: John Wiley & Sons ltd., s. 9-21. 
37 Bl.a. har filosofen Henrik Bohlin, i sin tur åberopandes filosofen Dag Prawitz, påpekat att det inte finns något 

sätt att a priori bevisa eller motbevisa vilka färdigheter idag är förbehållna mänsklig intelligens som imorgon 

kommer delas med artificiell. Jfr. Bohlin, Henrik (2014), ”Tyst kunskap – Ett mångtydigt begrepp”. Ur: Vad är 

praktisk kunskap?, red. Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik, Huddinge: Södertörns högskola, s. 69. 
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förmåga, innebär det, för att återknyta till syftesformuleringen, att officeren måste ha kvalifi-

cerad, erfarenhetsbaserad kunskap redan vid examen.  

 

Omdömet och yrkeskunnandet 

Kan vi då gå delvis på tvärs med Aristoteles och fråga oss om det går att bli erfaren snabbare? 

Officersaspiranten kommer trots allt inte lämna skolbänken för slagfältet åldrad och garvad. 

En av dem som ställt sig den frågan och som också är en av dem som främst kommit att 

ta de epistemologiska och metodologiska konsekvenserna av de fruktlösa försöken att över-

föra yrkeskunnande till programspråk, är kunskapsteoretikern Maria Hammarén.38 

Hammarén finner det, med uttryckligt stöd av filosofen Kjell S. Johannessen, fruktbart 

att indela kunskap i påstående-, färdighets- och förtrogenhetskunskap.39 Den förstnämnda 

kunskapsformen kan även benämnas teoretisk kunskap eller faktakunskap och låter sig ut-

tryckas språkligt; fonetiskt, skriftligen eller artificiellt. Ett begrepp som är uppenbart besläktat 

med Aristoteles episteme, men även rymmer kunskap om sakförhållanden av icke nödvändig 

natur. (De kunskaper kaptenen i Bakovići har om Folkrätten är visserligen faktabaserade, men 

Folkrätten som sådan är inte oföränderlig.) Färdighets- och förtrogenhetskunskap är praxis-

kunskaper som inte på något tillfredsställande vis låter sig fångas språkligt utan uttrycks fram-

förallt i handling. Medan färdighetskunskapen är en något mer ”sluten” kunskapsform, ett 

utförande av regelmässiga handgrepp eller operationer, är förtrogenhetskunskapen ”öppen”, 

en förmåga att utan handledning handskas med fenomen av mindre given karaktär och med 

mindre givna förlopp.40 Medan påståendekunskapen kan berättas, studeras och förmedlas teo-

retiskt kan färdighet och förtrogenhet, enligt Hammarén, aldrig upparbetas annat än genom 

direkt deltagande i en praxis.41 

För att än en gång återvända till signalofficeren i vakttornet i Afghanistan. Även om 

allmänna data om vapnet enkelt kan läras både ut och in och handgreppen för att avfyra det 

lika enkelt kan visas och övas, kan förmågan att använda det rätt i en skarp situation kräva 

omfattande träning. Vidare är det långt ifrån givet att en erfaren skytt ens kan beskriva när det 

är optimalt att öppna eld eller en gruppchef när det är lägligt att avge eldöppningsorder. Icke 

                                                             
38 Jfr. Hammarén, Maria (1999), Ledtråd i förvandling – Om att skapa en reflekterande praxis, Stockholm: 

Dialoger, s. 43. 
39 Hammarén (1999), s. 32, Johannessen, Kjell S. (1999), Praxis och tyst kunnande, Stockholm: Dialoger, s. 39-

40, 139-145. 
40 ”Öppen” och ”sluten” har här, såvitt jag kan se, ungefär samma betydelse som i ”öppen fråga” och ”sluten 

fråga”, där den slutna har ett givet svar medan den öppna har flera möjliga (eller åtminstone inte något enskilt 

uppenbart) svar. 
41 Hammarén (1999), s. 33-35. 



  19 

desto mindre kan det vara fullt möjligt, åtminstone för ett tränat öga, att bedöma skickligheten 

hos skytten eller gruppchefen. Detta är vad som gör kunskapen tyst. Icke att förväxla med 

kunskap som är outtalad pga. att den är hemlig, skamlig eller värdefull. Istället ska det upp-

fattas som kunskap som är implicit snarare än explicit, formaliserad eller kodad – antingen för 

att den är internaliserad i dess användare eller för att den är svår eller rentav omöjlig att 

formulera på ett användbart vis.42 

Förtrogenhetskunskap låter avancerat, om vi tänker oss den parallell med de högsta 

nivåerna med Dreyfus & Dreyfus femstegsmodell direkt exklusivt.43 I själva verket är för-

trogenhetskunskap lika fundamentalt som trivialt i dagliga livet. Vi varken använder instru-

ment, gör invecklade beräkningar eller tillämpar sammanhängande teorier för att avgöra 

huruvida det är jazz eller opera som strömmar ur radion, för att detektera en opålitlig bilförare 

i en korsning eller avgöra huruvida någon i sällskapet fått för mycket innanför västen. Vi 

behöver inte instruktioner och handledning så fort vi cyklar på en nylagd väg, handlar i en 

nyöppnad affär eller hälsar på en okänd person. Det krävs inte en barnpsykiater för att på 

blotta tystnaden höra att ofog är på gång i rummet intill. När Hammarén undersöker fenomen-

förtrogenheten, blir det förvisso en ontologisk avhandling av individers kunskap om vad något 

egentligen är, men samtidigt formulerar hon det som ”själva det livsmaterial vi har att forma 

våra handlingar av”44. I hennes exemplifiering av detta återfinns både matematik, kokkonst 

och mod likväl som rodd och cykling.45 

Frågan är snarare hur vi gör sådant kunnande lika basalt i yrkeslivet. Hur får vi en 

marinjär att känna att det blåser upp innan stormen är över en, en pansarknekt att höra att 

bandkrängning lurar innan banden faller av, en flygstridsledare att ögonblickligen se vilka 

direktiv en pilot behöver för att hinna få planet att komma i rätt vinkel? 

Samtidigt som Hammarén och Johannessen är eniga med Aristoteles om att inte all kun-

skap är av samma slag, är de överens med varandra om att kunskapsformerna sällan är lika 

separerade i fenomenvärlden som i begreppsvärlden. Johannessen menar att all påstående-

kunskap vilar på ”ett nödvändigt substrat av färdighetskunskap, förtrogenhet och omdöme”46. 

Hur teoretisk påståendekunskapen än må vara är de begrepp påståendekunskapen omfattar 

ändå uppodlade i en praktik. 

                                                             
42 Hammarén (1999), s. 33-35 och Raktić (2006), s. 19-25. 
43 En jämförelse Hammarén f.ö. själv gör. Se Hammarén (1999), s. 35-36 och Hammarén, Maria (2002), 

”Yrkeskunnande, berättelsen och språket”. Ur: Dialoger – Om yrkeskunnande och teknologi, red. Tillberg, Peter, 

Stockholm: Dialoger. (2002), s. 341. 
44 Hammarén, Maria (2009), Språkfilosofi för personligt bruk, Stockholm: Santérus, s. 16. 
45 Hammarén (2009), s. 11. 
46 Johannessen (1999), s. 136. 
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För att se det från annat håll: Hade kaptenen i Bakovići inte vetat tillräckligt om Folk-

rättens bokstav och hade han inte kunnat verka med en pansarskyttepluton, så hade han varit 

rökt på platsen. Fått vara glad om han ens förmått fly med förbandet därifrån. (Hur de nu hade 

tagit sig dit.) De förberedelser han företar vittnar också om att han vet att leda ett förband i 

strid. Vad i detta som är färdighet och vad som är förtrogenhet går knappast att svara på. Det 

är förmodligen lika omöjligt att i hans agerande isolera vad som är ledarskap och därmed vad 

i hans kunnande som kan betraktas som ren ledarskapsförmåga. 

Detta säger mig som lärare att det inte går att vare sig hoppa över teoretisk och färdig-

hetsmässig kunskap i uppbyggnaden av ett yrkeskunnande, eller reducera det till dem; de är 

inte tillräckliga men väl nödvändiga förutsättningar för processen. Om jag som ledarskaps-

lärare har utbildning i krisstödssamtal är vi visserligen beroende av något slags (förmodligen 

rätt vardaglig) förtrogenhet för att kunna avgöra när det är läge att gå vidare mellan samtalets 

faser, när någon insikt sjunkit in eller vad den drabbade finner svårast. Samtidigt har jag 

aldrig kommit på tanken att inte inleda sådana utbildningspaket med teoretisk kunskap i 

chockens faser (förnekelse, reaktion, bearbetning och nyorientering) och färdighet i att driva 

ett samtal (kör i ordning fakta-tankar-känslor-normalisering, säg aldrig ”varför” eller ”jag 

förstår”). Det säger mig också att ledarskapsämnet aldrig kan isoleras från övriga discipliner i 

officersutbildningen och därmed att ledarskapsläraren aldrig kan fjärma sig från sina kollegor, 

deras kunnande och deras ämnesområden. 

Möjligen är det en övertolkning, men jag anar att omdömet hos Hammarén och Johan-

nessen kliver in som primat, eller möjligen ett omistligt bindemedel, i kunskapsbyggnaden. 

Under alla omständigheter hävdar Hammarén: 

Kärnan i yrkeskunnandets epistemologi är hur omdömesförmågan byggs upp och utvecklas. Omdömet 

visar sig helt enkelt i förmågan att inom ett visst område på ett intelligent sätt samspela med verklighetens 

mångfald och kontinuerliga förändring.47 

Här har vi ett skäl till att jag finner Maria Hammarén vara en så värdefull samtals-

partner. Här har vi till och med ett slags definition av vad omdömet egentligen är, dess plats i 

yrkeskunnandet och dess epistemologi. I sin tur ett substrat av denna essäs själva frågeställ-

ningar och syfte; återigen, yrkeskunnande handlar ytterst om omdömesgill handling.48 Det är 

naturligtvis också ytterst trösterikt att hon finner omdömesförmågans uppbyggnad och 

utveckling (vilket jag vill kalla lärande) som själva kärnan i yrkeskunnandets epistemologi. 

                                                             
47 Hammarén (2002), s. 340-341. 
48 Jfr. även Hammarén (2002), s. 338. 
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Nåväl, hur får vi detta till en öppning mot en omdömesutveckling och inte bara en bekräftelse 

av vad jag redan anser om omdömets betydelse? 

Jo, Hammarén menar att utvecklingen av yrkesskicklighet, vari omdömesförmågan 

uttryckligen ingår, sker i föreningen av erfarenhet och reflektion.49 En paroll lätt att knyta an 

till. När jag drog på mig gradbeteckningarna en gång stötte jag ibland ihop med en rest från en 

tid av uppfattningen att all soldatmässighet går att fostra fram i drill. Diskussioner och prob-

lemlösning uppgavs närmast stå i vägen för precision och effektivitet. På frågan hur det då 

skulle gå att få soldater att inte bara göra saker rätt utan även att göra rätt saker, blev dessa 

kollegor ofta svaret skyldiga. En liten kader som nött kasernområdet i årtionden, men som 

yrkesmässigt tycktes ha utvecklats marginellt sedan unga år. En kunskapssyn och ett förhål-

lningssätt jag fann föga sympati för. Jag tvingas samtidigt konstatera att jag själv var och 

nosade i andra diket. När jag var med om att implementera helhetsbaserat lärande i officers-

utbildningen låg fokus så pass mycket på reflektionen att jag vid ett tillfälle inser att jag för-

söker sitta med studenterna och reflektera kring ledning av kabelbyggnad, utan att de själva 

har varit ute och byggt kabel. De kan inte gärna ha en välgrundad uppfattning om vilka veder-

mödor en kabelgrupp möter, vilken styrning personalen behöver och vad som krävs för deras 

uthållighet. Den så kallade reflektionen var i själva verket en stund av okvalificerat gissande.  

Ironiskt nog hade jag varit betydligt förståndigare när jag drivit på implementeringen av 

samma koncept i vår värnpliktsutbildning några år tidigare. När den yngling som en dag 

skulle hamna i vakttornet i Afghanistan genomgick sina grundläggande stridsövningar under 

värnplikten, försågs den pluton han tillhörde med lös ammunition och delades upp i två avdel-

ningar, som sedan fick närma sig varandra med instruktionen att öppna eld så snart någon från 

motståndarsidan blev synlig. Pang! – Varför sköt du? – Jag såg huvudet guppa över stenen! – 

Dåså, då övar vi på att förflytta oss med låga ställningar. Pang! – Jag såg grenverket röra sig! 

– Då övar vi på att utnyttja terrängens variationer vid förflyttning. Pang! Jag såg ansiktet klart 

och tydligt! – Då tar vi fram maskeringsfärgen…Detta för att redan från början få dem att 

tänka strid, samtidigt som de basala handgreppen drillades in. Det som skulle göra förtrogen-

heten vardaglig. 

Gav då denna organiserade förening av erfarenhet och reflektion resultat i handling? 

Absolut. För att pröva vad vårt utbildningsexperiment givit bjöd vi in oss till en dubbelsidig 

övning50 tillsammans med en mer traditionellt utbildad värnpliktskull vid ett annat regemente. 

                                                             
49 Hammarén (1995), s. 17. 
50 Dvs. en övning där förband uppträder mot varandra, till skillnad från när ett förband övas gentemot något slags 

styrka som endast har till uppgift att utgöra motstånd, inte att uppöva sin egen förmåga. 
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Våra befälsvärnpliktiga hade legat inne i fyra månader och deras i ytterligare tre, våra var (bli-

vande) signalister och deras infanterister, våra var utrustade med handeldvapen och pansar-

skott medan deras även förfogade över kulsprutor och ett stridsfordon. De våra befann sig i 

okänd terräng, mot vapensystem de aldrig mött. Övningen genomfördes med en fältmässig 

simuleringsutrustning; vapnen laddade med lösa skott förses med apparatur som skickar en 

signal längs den kulbana ett skarpt skott skulle ha gått, soldater och fordon förses med recep-

torer som mäter om och i så fall var och till vilket utfall ett avlossat skott träffar. Effekten 

långt mer obönhörlig än när en stridsdomare far omkring i stridsställningarna och försöker 

bedöma vad ett löst skott fått för verkan. (Trots att officeren har den uppövade förtrogenhet 

apparaten saknar!) Momentet genomfördes i två drabbningar ur vilka vår pluton gick seg-

rande. Motståndarsidans officerare var tillräckligt professionella för att inte ta nederlaget per-

sonligt, än mindre bortförklara det, utan började diskutera hur utbildningsmetoden skulle kun-

na implementeras i deras utbildning. Det skedde möjligen inte i termer av erfarenhet och ref-

lektion, men i samma begrepp. Var detta då ett utvecklande av omdömet, ”förmågan att inom 

ett visst område på ett intelligent sätt samspela med verklighetens mångfald och kontinuerliga 

förändring”? Jag vill tro det. Hade vi lyckats skynda på den processen? Jag vill tro det med. 

Däremot tror jag inte att våra kollegor hade anordnat utbildning utan reflexiva inslag, vi 

hade bara varit mer systematiska. Hammarén framhåller just den systematiska och praxisnära 

reflektionen och därmed utvecklingen av omdömet: ”Förmågan att handla omdömesgillt och 

nyskapande i det enskilda fallet måste arbetas upp i en praxis på de villkor som gäller för 

praxiskunnandet, d v s genom de exempel på användning som konstituerar den.”51 I enlighet 

med att praxiskunskap uttrycks mindre i ord än i handling blir just reflektionen kring 

typexempel, snarare än bärande abstrakta principer, ytterst central i denna idétradition.52 

Hammarén betonar också att i utvecklingen av erfarenhetsbaserad kunskap har reflektionen 

inte enbart en intellektuell utan även en kroppslig komponent.53 

Icke desto mindre är praxis hos Hammarén i påfallande utsträckning av begreppslig 

natur. Det är i deltagandet här som begreppsbildningen sker, ”kunskapen flätas samman med 

språkhandlingar till en väv som bildar en meningsram för möjligheterna att agera i varje ens-

kild situation”54. Samtidigt som reflektion behöver vila på redan etablerad begreppsbildning 

behöver den, menar hon, också något slags impuls för att alls uppstå och sedan hållas kvar av 

                                                             
51 Hammarén (1999), s. 36. 
52 Jfr. t.ex. Ratkić, Adrian (2006), s. 116-117.  
53 Hammarén (1999), s. 135. 
54 Hammarén (1999), s. 34. 
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”en inblandad åskådare”55. Ett uttalande jag, applicerat i min kontext, inte kan se annat än 

som en välriktad passning till läraren – kanske allra helst om vi förflyttar oss (mig) från 

soldatutbildning på fältet till chefsutbildning i skolmiljö. Att initiera reflektion, vilket vi nu 

måste sluta oss till även behöver föregås av en konkret erfarenhet, och se till att den hålls vid 

liv. Att iscensätta erfarenheter, presentera typexempel. 

En annan ytterst välriktad passning är uttalandet att yrkeskunnandet även inbegriper 

ansvaret att skapa en reflekterande praxis i erfarenhetsöverföringen.56 Över huvud taget går 

det ett tjockt stråk av ansvarstyngd genom Maria Hammaréns få och kärnfulla ord om yrkes-

kunnandets upp- och utövande: 

Yrkeskunnandet kan bara bedömas i relation till sättet att handla. Det är i sättet att handla den samlade 

kunskapen får sitt fulla uttryck. Det handlar om omdömesgill/ansvarig handling.57 

Så nära står yrkeskunnandet, omdömet och ansvaret varandra. 

 

Omdömet och ansvaret 

I själva verket är hos Hammarén inte bara omdömet utan etiken själv oupplösligt förbunden 

med yrkeskunnandet: 

All kunskap vi använder praktiskt är denna lokala, situationsbundna kunskap. Och den tar vår värde-

kapacitet i anspråk. Inte då och då utan ständigt, parallellt med att vi omsätter teori i praktik. Därför 

handlar inte etik om att träna konformitet i förhållandet till en uppsättning regler. Istället handlar etik om 

att träna den sortens uppmärksamhet som uppfattar verklighetens komplexitet. 

Och därför är etik en fråga om yrkeskunnande.58 

Här öppnar sig ett universum om vad det vill innebära att vara en del av en yrkespraxis.  

Den samtida tänkare som undersökt förhållandet mellan kunskap, omdöme, ansvar, 

värde, handling och praxis på det mest slående och nedslående sättet är möjligen den politiska 

teoretikern och skribenten Hannah Arendt (1906-1975). 

Under rättegången mot Adolf Eichmann, den SS-officer som varit ansvarig för att admi-

nistrera deportationerna vid ”den slutliga lösningen” genom utrotandet av Europas judar, kom 

hon fram till att den åtalade inte var någon perverterad sadist. Inte ens antisemit.59 Istället var 

han en lojal, plikttrogen och samvetsgrann byråkrat som inom ramen för sitt ämbete gjorde 

                                                             
55 Hammarén (1999), s. 119. 
56 Hammarén (2002), s. 339. 
57 Hammarén (2002), s. 338. 
58 Hammarén, Maria (1995), Skriva – En metod för reflektion, Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan., s. 

19. 
59 Arendt, Hannah (1996), Den banala ondskan – Eichmann i Jerusalem (första upplagan, 2:a tryckningen 2005), 

Göteborg: Daidalos, s. 30. 
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sitt yttersta för att uppfylla de arbetsuppgifter han som tjänsteman var ålagd.60 Konfronterad 

med bevisen på sin väldiga lojalitet gentemot Hitler och dennes ord försökte han kort och gott 

förklara att Führerns ord ju var lag. Inte ens hans vägran att under krigets sista år följa Himm-

lers direktiv att börja släppa judarna loss kunde Arendt tolka annorlunda än att Eichmann såg 

Himmlers ord gå emot Hitlers.61 Arendt fann över huvud taget inget infernaliskt hos Eich-

mann, utan beskrev hans främsta karaktärsbrist som oförmågan att tänka, i betydelsen att inta 

någon annan människas perspektiv.62 Vi behöver inte ställa upp på denna beskrivning av 

Eichmann eller tolkning av hans uttalanden.63 Däremot tvingas vi nog dela Arendts antagande 

att knappast alla de människor som utgjorde kuggar i Förintelsens väldiga maskineri kan ha 

varit patologiskt onda eller drivits av förblindad fanatism. Förmodligen var de flesta snarare 

”skrämmande normala” 64. Det var detta oerhörda Arendt kom att uppfatta som den banala 

ondskan, som också blev titeln på hennes skrift kring Eichmann i Jerusalem.65 

I Totalitarismens ursprung66 hävdar Arendt att de ofattbara vidrigheter som begicks i 

namnet av 1900-talets största totalitära ideologier, nazismen, kommunismen och imperialis-

men, över huvud taget aldrig kunnat ske utan en väl fungerande byråkrati. En offentlig orga-

nisation där enskilda individer är utbytbara och deras beslut ospårbara och, för dem själva, 

okännbara. En organisation där ansvaret hela tiden är någon-annans.67 

Tankarna går lätt till det beryktade lydnadsexperimentet, som företogs av socialpsyko-

logen Stanley Milgram (1933-1983) under tiden för och delvis med anledning av Echmann-

rättegången:68 

Milgram riggade ett experiment där de som anlitats till att assistera försöksledaren var 

de egentliga försökspersonerna. De förespeglades att det hela handlade om att studera best-

raffningens effekt på minneskapaciteten vid inlärning, medan det faktiska syftet var att under-

söka vad en individ på order av en auktoritet kan förmås göra mot en annan. De faktiska 

försökspersonerna fick på försöksledarens instruktioner ge en förespeglad försöksperson 

elektriska stötar när denne misslyckades med en fråga i ett ordassociationstest. Strömstyrkan 

                                                             
60 Arendt (1996), s. 111 och 131. 
61 Arendt (1996), s. 139-140. 
62 Att ”se något från en annan människas synpunkt” eller ”tänka från någon annans ståndpunkt”, Arendt (1996), 

s. 50 resp. 51. 
63 För en kritik av Arendts uppfattning om Eichmanns karaktärsdrag såväl som hennes rapportering från själva 

rättegången, se t.ex. Glans, Kay (2012), Den banala (förklaringen till) ondskan, Respons nr. 6 2012, 

http://tidskriftenrespons.se/article/den-banala-ondskan, (2017-08-23). 
64 Arendt (1996), s. 166. 
65 Arendt (1996), s. 239. 
66 Arendt, Hannah (2016), Totalitarismens ursprung, Göteborg: Daidalos. 
67 Arendt (2016ff). 
68 Nilsson, Björn (2015), Socialpsykologi – Teorier och tillämpning, Stockholm: Liber., s. 109-111. 

http://tidskriftenrespons.se/article/den-banala-ondskan
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stegrades för varje felaktigt svar, intill dess den faktiska försökspersonen vägrade fortsätta 

experimentet. De förespeglade försökspersonerna satt i ett avskilt rum och var inte utsatta för 

någon elektricitet utan hade i uppgift att föra liv över den telelinje som var upprättad mellan 

försöksrummen.  

De beteendevetare Milgram språkade med inför experimentet förutspådde att någon 

eller några enstaka procent av försökspersonerna skulle visa sig beredda att utdela de krafti-

gaste stötarna. I själva verket följde hela 65 procent av försökspersonerna försöksledaren förbi 

gränsen för livshotande styrka. Detta trots att försöksledaren inte hade någon egentlig makt 

över de verkliga försökspersonerna, utan hävdade sin auktoritet endast genom att anta attri-

buten av en vetenskapsman. Försökspersonerna var tusentalet kvinnor och män av olika ålder, 

socialgrupp, yrkesstatus och utbildningsnivå. 

Så sent som 2009 upprepade Jerry Burger experimentet, med lägre chockdoser men med 

likvärdigt resultat, vilket antyder att försökspersonerna i Milgrams experiment heller inte var 

de barn av sin tid vi hoppats på. 

I Milgrams lydnadsexperiment sjönk andelen faktiska försökspersoner beredda att 

utdela maxdos om den föregivna försökspersonen satt i samma rum och än mer om stötarna 

skulle utdelas direkt mot offret. Vilket antyder att byråkraten än mer än soldaten kan döljas i 

avstånd och anonymitet. Arendt menade också att en del i den framgångsrika byråkratise-

ringen var att organisationer skiktades, så att tjänstemännen fick allt mindre direktkontakt 

med den verklighet de var satta att förvalta. Likafullt är det skrämmande resultat, beaktat att 

myndigheten Försvarsmakten har tillgång till väpnat våld och där individerna i organisationen 

har att agera på order. 

För Arendt, och uppenbarligen Hammarén, är världen av värden inte abstrakt utan exis-

terar i handling. Exempelvis är frihet inget individen har utan något hon gör. Inga institutio-

ner av politisk karaktär kan fortleva utan de människor som verkar inom dem.69 Även Ham-

marén pekar ut byråkratin som en förutsättning för Förintelsen och menar att denna organi-

sationsform i sin tur förutsätter den logiska positivistiska synen på kunskap som värderingsfri 

och möjlig att uttryckas i en enda form.70 Det är heller ingen slump att verket där Aristoteles 

utvecklar sin diversifierade kunskapsteori bär namnet Den Nikomachiska etiken, då målet för 

etiken är att uppnå det goda livet och kunskapen är vägen dit.71 Eftersom kunnigheten inte 

                                                             
69 Arendt, Hannah (2004), Mellan det förflutna och framtiden – Åtta övningar i politiskt tänkande, Göteborg: 

Daidalos, s. 166-167. 
70 Hammarén (1995), s. 36. (Även om hon inte nämner positivismen vid namn.) 
71 Aristoteles (2012), s. 26-28. 
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säger något om en handlings mål eller syfte, kan den för Aristoteles användas för såväl ädla 

som förkastliga syften, klokheten däremot endast för goda, annars är det som kommer till 

uttryck per definition inte klokhet.72 ”Av det sagda står det följaktligen klart att det inte är 

möjligt att vara god i egentlig mening utan klokhet,” säger Aristoteles mot slutet av verkets 

bok VI, där han utvecklar sin kunskapsteori, ”och inte heller att vara klok utan etisk dygd”.73 

Om vi återvänder en sista gång till vakttornet vid kyrkogården i inledningen av detta 

kapitel. Att veta-när vapnet ska avfyras för bästa effekt kräver förmodligen en hög grad av 

fenomenförtrogenhet, en urskiljningsförmåga av tämligen utvecklat slag. Det torde likafullt 

nu vara uppenbart att ett sådant eldöppnande varken i aristotelisk, hammarénsk eller arendtsk 

mening är en avgjort omdömesgill handling. Vi har nämligen inte besvarat under vilka 

omständigheter skytten bör öppna eld i en situation som denna. Vi har inte bestämt huruvida 

det är rimligt att svensk militär alls befinner sig på post i afghansk öken, ens om det över 

huvud taget är försvarbart att bruka dödligt våld. Logistikledaren för transporterna mot 

Auschwitz å sin sida kan ha haft en intuitiv blick för hur färdplanerna borde utarbetas och 

lägervakten kan ha haft en väl uppövad urskiljningsförmåga för att kunna åsamka största 

möjliga lidande. Det finns ingen omedelbar motsägelse i att beteckna detta som ”förmågan att 

inom ett visst område på ett intelligent sätt samspela med verklighetens mångfald och konti-

nuerliga förändring”74, som vi sett Hammarén förknippa med omdöme. Likafullt är detta slags 

omdöme-i-handling ingalunda något vare sig Aristoteles, Arendt eller Hammarén skulle hylla. 

Det är uppenbart att den omdömesgilla handlingen hos nämnda tre tänkare är ett uttryck 

för det goda omdömet. Den grund på vilket veta-vad-kunskapen skall vila, för vad som ska 

uppnås i en praxis är en värdefråga. Med den insikten är det dags att närma sig spörsmålen 

kring de etiska grundvalarna för officerens yrkeskunnande. 

 

Det goda omdömet 

I kris och krig kan Du bli tvungen att fatta beslut som resulterar i att människor dödas och skadas. … Du 

kommer i valsituationer, där varken order eller regler ger Dig full vägledning. I en sådan situation är det 

ingen annan än Du själv som kan avgöra hur Du ska handla. Då behöver Du en väl genomtänkt etik.75 

Bengt Gustafsson, f.d. Överbefälhavare 

                                                             
72 Jfr. under Redan de gamla grekerna ovan, samt Nilsson (2014), s. 53. 
73 Aristoteles (2015), s. 60. 
74 Hammarén (2002), s. 340-341. 
75 Försvarsmakten (2006), Pedagogiska grunder (M7749-288001), s. 36. Ursprungligen i ÖB handbrev 1993-05-

10 till Försvarsmaktens officerare. 
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Rätt och fel, gott och god 

Moral, av latinets morales, adjektivformen av mos som närmast betyder ”sed” eller ”sed-

vänja”. Etik, av grekiskans ethos med samma betydelse. Från en tid då seder och bruk hade 

samma konnotationer som etik och moral, innan de förra kom att röra våra förehavanden 

såsom de är och de senare hur de bör vara. Innan etik och moral gled isär och det senare kom 

att avse våra värderingar och de handlingar som är förknippade med dem, och den förra syfta 

på reflektionen och teoribildningen kring moralen, moralfilosofi i akademiska ordalag.76 

(Även om t.ex. ”oetisk” fortfarande snarare tycks betyda ”omoralisk” än ”ofilosofisk”.) 

Inte alla etiker av facket ser anledning att upprätthålla den begreppsliga distinktionen 

mellan etik och moral. Medan Stockholmsfilosofen Torbjörn Tännsjö i sin Grundbok i norma-

tiv etik vill behandla dem som synonymer, väljer hans Oslomotsvarighet Arne Johan Vetlesen 

tillsammans med teologen Jan-Olav Henriksen i deras Etik i arbete med människor att hålla 

isär begreppen. Bl.a. definierar Henriksen & Vetlesen etiska problem som situationer då vi 

inte vet vilket handlande som vore moraliskt riktigt, medan moraliska problem är situationer 

där vi vet vad som är riktigt men av någon anledning ändå handlar oriktigt.77 (Om kaptenen 

vid Bakovići är osäker på huruvida det är riktigt eller oriktigt att utlämna de muslimska sjuk-

sköterskorna, har han i så fall ett etiskt problem. Om han anser att det i själva verket vore rätt 

att stanna och försvara både dem och sjukhuset men ändå inte förmår fullfölja detta, har han 

ett moraliskt.) Å andra sidan saknar båda publikationerna definition av ”moral”. Jag kan tänka 

mig att det bottnar i att de flesta av oss har en intuitiv uppfattning om vad moral är, samtidigt 

som det saknas en allmänt accepterad definition.78 (Vilket för all del inte är förbehållet vare 

sig värdeord eller filosofiska discipliner.) 

Jag kommer hur som helst hädanefter behålla denna begreppsliga distinktion, även om 

det är svårt att hålla tungan rätt i mun. Med ”etik” avser jag då just moralfilosofi och med 

”moral” i sin tur vår ”inre kompass”, de värderingar som styr, eller åtminstone står i relation 

till, vårt agerande. (Även för den som handlar mot sin övertygelse och drabbas av samvets-

kval därav står värde och handling i relation.) 

Nåväl, är det då ”rätt”, ”gott” att med fara för eget liv och med vapenmakt försvara 

mentalsjukhus? Frågan spänner över fler etiska nivåer. Direkta spörsmål kring det riktiga att 

där och då eller rent allmänt när – om ens om – det är rätt att ta till vapen eller att utsätta sig 

                                                             
76 Tännsjö, Torbjörn (2012), Grundbok i normativ etik, Stockholm: Thales, s. 27, Shafer-Landau, Russ (2015), 

The Fundamentals of Ethics (3:e utgåvan), Oxford: Oxford University Press, s. 7-9.  
77 Tännsjö (2012), s. 27 resp. Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne Johan (2013), Etik i arbete med människor 

(3:e upplagan), Lund: Studentlitteratur, s. 169-170. 
78 Jfr. Shafer-Landau (2015), s. 7-9. 
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och de sina för dödsfara, hör till den tillämpade etiken.79 För att, åtminstone på ett över-

tygande vis, kunna besvara denna fråga behöver vi en övergripande teori om vad som utmär-

ker en moraliskt riktig handling och vad slags handlingar vi därmed bör vidta (eller avstå). 

Denna normerande filosofi benämns just normativ etik, som den tillämpade etiken avser 

tillämpa i konkreta situationer eller inom konkreta problemområden. Men för att utarbeta en 

normativ teori om det goda handlandet behöver vi konstatera vad som alls är ”gott” i mora-

liskt hänseende. I metaetiken (efter grek. suffix meta-, mellan/efter/över) behandlas spörs-

målen kring etikens ontologiska, epistemologiska och semantiska grundvalar. Något (om än 

kanske inte mycket) mer konkret rör det frågor som huruvida det finns moraliska fakta, dvs. 

etiskt riktiga och oriktiga handlingar i objektiv betydelse, och om och hur vi i så fall kan få 

reda på vilka dessa fakta är. Och i annat fall, om det alls kan finnas några goda argument i 

värdefrågor, om det inte skulle finnas objektiva värden. Resonemang som i sin tur förutsätter 

avgränsningar kring hur innebörden av exempelvis ”rätt” skiljer sig i etiska gentemot juri-

diska sammanhang, eller vad som skiljer innebörden av ”god” i etiska sammanhang från i 

estetiska.80 Moralvetenskap å sin sida rör moraliska fenomens beteende-, natur-, samhälls-

vetenskapliga etc. grundvalar, såsom vilken moral soldater har avseende våldsanvändning, 

vilka mekanismer som tycks styra avseende människors benägenhet att fly eller illa fäkta eller 

hur den allmänna opinionen kring militärt försvar förändrats över tiden. Dessa spörsmål hän-

förs i allmänhet underdiscipliner till vetenskapliga domäner och studeras med respektive dis-

ciplins gängse metoder snarare än genom filosofisk spekulation.81 (Även om vissa språkligt 

inriktade filosofer inte nöjer sig med att bena ut vad som är en genuint moralfilosofisk utsaga 

eller ett hållbart etiskt argument, utan gör anspråk på att kunna redogöra för våra värde-

omdömens faktiska natur.82) 

Inte heller distinktionen mellan dessa etiska nivåer (om de ens ska kallas ”nivåer”) är 

allmängiltig, faktiskt har jag fått vända mig till ett antal publikationer för att finna samtliga 

nivåer benämnda och identifiera gränssnitten mellan dem, trots att de alla var mig sedan länge 

bekanta. Medan Tännsjö i nämnda verk identifierar förhållandet mellan (några) nivåer, uttalar 

Henriksen & Vetlesen dem inte. Förmodligen förklarat av att begreppsligt sortera etiska 

spörsmål typiskt för den analytiskt inriktade filosofin, som Tännsjös resonemang till skillnad 

                                                             
79 Tännsjö (2012), s. 17.  
80 Bergström, Lars (1992), Grundbok i värdeteori (2:a upplagan, 3:e tryckningen), Stockholm Bokförlaget 

Thales, s. 8-13. 
81 Lübcke, red. (1988), s. 143 (etik). 
82 Jfr. t.ex. Bergström (1992), s. 14. 
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från Henriksens & Vetlesens tycks följa.83 Det är just dessa författares skilda infallsvinklar, 

jämte deras begreppsliga klarhet och förankring i konkreta moraliska och etiska problem, som 

fått mig att välja dem som huvudsakliga referenser i detta kapitel. 

Detta inledande avsnitt är det sist färdigställda i kapitlet. Jag har under resans gång fått 

klart för mig på vilka etiska nivåer mina resonemang startar och landar, och vilka begrepp 

som är behjälpliga i att synliggöra detta. På så vis utgör detta avsnitt både min introduktion 

och till del konklusion i ämnet. Med min yrkesrelaterade utgångspunkt kan utforskandet 

säkerligen benämnas dels läraretik och dels officersetik, vilka med fördel kan hänföras den 

tillämpade etiken. För att kunna närma mig detta kommer jag i förstone utarbeta min grund-

syn i de normativa moralteorier den tillämpade etiken vilar på. Det ligger dock en dubbelhet i 

detta. Läraretiken tillhör mitt värv, men officersetiken huvudsakligen de blivande officerarna, 

dvs. studenternas. Det gäller alltså att utarbeta både en egen etisk grundsyn och en teori om 

hur jag i en reflekterande praxis kan bidra till utvecklingen av det studenternas goda omdöme 

som kan komma till uttryck i konkreta situationer. Också i detta hamnar fokus på den norma-

tiva etiken, som är vad även officerarna ska hämta stödet i, i sin tillämpning. Utforskandet tar 

utgångspunkt i de mest tongivande skolbildningarna inom västerländsk moralfilosofi, konsek-

vensetik, pliktetik och dygdetik. Min inställning, eller om man så vill åskådning, i metaetiska 

frågor har visat sig inte oviktig, men, som ska framgå, påfallande enkelt sammanfattad. 

 

I konsekvensens namn 

Står i terrängen och ”stridsmålar”, målar upp ett scenario för mina studenter: 

Stridigheter har blossat upp inom förbandets område. Även den underenhet du är chef över 

har blivit ansatt. Kvar på platsen finns en angripare så illa skadad, att det krävs kvalificerad 

vård för att inte leda till en säker död. Även en av de dina ligger sårad, inte livshotande, men 

till svåra plågor. Inget annat än första hjälpen kan tillhandahållas på plats, däremot finns där 

på tillfälligt besök en transporthelikopter med möjlighet att medföra en person utöver besätt-

ningen. På besök vid grannenheten finns en högre officer, som under rådande omständigheter 

knappast har tillräckligt av vare sig sambandsmedel eller informationsläge för att kunna sam-

ordna försvaret inom området. Helikopterföraren söker upp dig och ställer sina tjänster till 

ditt förfogande. Vad gör du; 1) låter avtransportera den dödligt skadade motståndaren, 2) 

                                                             
83 Analytisk filosofi är den övergripande filosofiska skolbildning som främst utvecklats i engelskspråkiga länder 

(om än inte nödvändigtvis av engelskspråkiga filosofer), där (i kontrast med de kontinentala skolbildningarna), 

analys av begrepp och begreppsförhållanden står i centrum. Jfr. t.ex. Lübcke (1988), s. 21-22 (analytisk filosofi). 
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låter avtransportera din sårade soldat, eller 3) kontaktar sidoförbandet och erbjuder den 

högre officeren transport? 

Studenterna hamnar snart i grupperingar kring vilket alternativ som är att förorda. Tiden 

från en första trevande argumentation till att diskussionens lågor slår höga är kort. Närmast 

försumbar. Jag försöker hålla elden vid liv genom att kontrastera utsagorna mot varandra, 

komma med invändningar mot oemotsagda inlägg och växelvis argumentera för respektive 

alternativ. 

Jag har ingen aning om åt vilket håll min inre kompass skulle peka i skarpt läge. Med 

adrenalin och kortisol i övermått, kanske med mat och sömn i underkant. Omgiven av soldater 

som liksom jag levt med rädslor, umbäranden, motgångar och förluster. Däremot kan jag i 

utbildningssituationen ta ställning till hur jag borde agera. Och jag tycker, även om det går på 

tvärs mot alla mina moraliska intuitioner, att helikoptern ska ställas till den högre officerens 

förfogande. Konsekvenserna av, eller åtminstone riskerna med, att lämna förbandet utan 

ledning är för allvarliga. 

Detta är en konsekvensetikers svarsalternativ. Få moralfilosofer skulle kanske uppmana 

oss att helt bortse från handlingars effekt vid en etisk bedömning, men konsekventialistiska 

riktningar ser helst att vi bortser från allt annat. En handling är riktig om och endast om den 

leder till bättre, eller åtminstone mindre dåliga, konsekvenser än alternativa handlingar.84 

”Goda konsekvenser” – god för vem och på vilket sätt? ”Största möjliga lycka åt största 

möjliga antal”, sägs svaret bli från den mest inflytelserika skolan inom inte bara konsekven-

tialistiska idébildningar utan förmodligen det senaste seklets västerländska moralfilosofi över 

huvud taget, utilitarismen, nyttoetiken (av latinets utilitas, nytta). Under alla omständigheter 

går utilitarismen ut på att något värde ska maximeras och dess motsats minimeras och oavsett 

om lyckodevisen är påtagen eller tillskriven, består detta värde, nyttan, i klassisk utilitarism 

av just lycka, välbefinnande, välfärd.85 

Vilket råd skulle då utilitaristen ge kaptenen i Bakovići – ge efter för ultimatumet, stan-

na och vänta på smällen eller rädda eget skinn och fly? Handlingsutilitaristen skulle börja med 

att klarlägga handlingsalternativen och utfallen av dem. – Vad händer med sköterskorna om ni 

släpper dem? Grejar ni biffen dem förutan? Vad blir utfallet vid ett anfall? Om det skulle gå 

illa för er här och nu, har ändå händelsen någon positiv effekt på sikt? Okej, summa summa-

rum… Här gäller det att välja den handling som utifrån given situation skulle leda till störst 

                                                             
84 Tännsjö (2012), s. 31-32. 
85 Tännsjö (2012), s. 31-37. 
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nytta. Regelutilitaristen skulle istället fråga om vi skulle få en bättre värld om världssamfun-

dets förlängda arm regelmässigt börjar förhandla med falanger, bidra till etnisk rensning eller 

lägga benen på ryggen när det börjar hetta om öronen. Om svaret är ja på den frågan skulle 

regelutilitaristen råda kaptenen att på något vis falla till föga. Om inte, är det bara att göra sig 

färdig till strid. Här gäller det att följa den regel som allmänt tillämpad leder till störst nytta.86 

Konsekventialistiska idéer appellerar till känslan att etiken kan stå i mänsklighetens 

tjänst snarare än tvärtom. Att vi kan hänvisa till människors välmåga snarare än urkunder, 

principer och paragrafer. Att vi kan hävda att den starke också måste vara snäll och att den 

som har mycket också måste dela med sig. 

Samtidigt har konsekventialistiska riktningar i allmänhet och utilitaristiska i synnerhet 

ett antal implikationer som kan förefalla kontraintuitiva, direkt omoraliska eller i bästa fall 

amoraliska. Exempelvis tycks de vila på grunden att ändamålen helgar medlen; om bara 

nyttan är tillräckligt stor kan priset vara högt. De tycks inte heller ta ställning till rättmätig-

heten eller rimligheten i de moraliska anspråken; sadistens njutning och offrets lidande 

kommer bedömas enligt samma skala vid en nyttokalkyl, om en kvinnas klädsel bidragit till 

våldtäkten får hon i så fall motsvarande del i skulden, det finns ingen gräns för vad vi kan 

åläggas göra eller att avstå för det går alltid att göra mer och avstå något ytterligare för att 

göra världen litet bättre. En nyttokalkyl är också påfallande indifferent inför våra bevekelse-

grunder för att göra eller att avstå något, det spelar i det hänseendet ingen roll huruvida vi 

utför något av välvilja, egenintresse eller oförstående.87 

 

Plikten framför allt 

Jag har ofta återvänt till mentalsjukhuset i Bakovići, även med studenter, fysiskt men inte 

minst i undervisningen, där de får föra samtal med kaptenen. Vi läser berättelsen i dess fulla 

längd, reflekterar över handlingsalternativen och resonerar kring händelsen. Det ödesmättade 

ultimatumet har blivit ett utbildnings-case. 

Sköterskorna månade om Anders vid återseendet. Det gjorde även patienterna, de minns 

svenskarna, någon minns Anders personligen. Besöket avrundas med en sittning i terapirum-

met, där en begåvad patient i vänlig närvaro av en av våra sjuksköterskor fäster veteranens 

                                                             
86 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 211-213. 
87 Jfr. Tännsjö (2012), s. 38-40, 45-51, Henriksen & Vetlesen (2013), s. 206-211. 
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bild med kolkrita. Jag är fortfarande tyst, Peter likaså, tills han yppar: ”Nu behöver du i alla 

fall inte fundera på vad ni hade här att göra, Anders.”88 

Även studenterna vet att historien slutar väl. De kroatiska förbanden minerar svenskar-

nas utfartsväg och småningom börjar granatkastarelden slå ner i byn. Men svenskarna håller 

högsta stridsberedskap kväll och natt igenom och vid gryningen sker en förhandling mellan 

den svenske förbandschefen och den kroatiske, där den senare beslutar backa. Förmodligen 

var allt bara ett test av virket i de nyanlända, men det visste återigen inte kaptenen. Studen-

terna är överens med såväl varandra som mig att händelseutvecklingen i praktiken är öppen, 

men ändå är vi ense om att kaptenen gör rätt. – Det är sådant här som gör en stolt för att vara 

officer i svenska Armén, säger någon till medhåll. Någon gör paralleller med bosniska Srebre-

nica där nederländska soldater lämnade åt sitt öde den muslimska enklaven, vars pojkar och 

män till ett antal av minst åtta tusen, kom att hamna i massgrav.89 Ett agerande som närmast 

sprider shame by association bland studenterna, liksom den kommit att göra i svenska offi-

cerskåren, trots att det är högst troligt att nederländsk kvarvaro inte hade medfört något annat 

än att serber och nederländare fått göra bosniakerna sällskap i jord. Småningom florerar upp-

gifter om att FN-förbandet saknat kulor och krut till motvärn och i så fall kan vi erbjuda för-

låtelse, inte annars. Och än en gång håller jag med. 

Detta är ett pliktetiskt sätt att resonera. Det är nämligen inte alla som tycker att det 

endast är för att ärlighet varar längst som vi bör tala sanning. Eller att det utan vidare är rätt 

att ta ett människoliv om det kan bespara lidande. Eller att vi i valet mellan ett skönt liv och 

ett värdigt liv självklart bör välja det förra. Eller att tortyr, vilka katastrofpreventiva avslöjan-

den den än månde ge, någonsin kan vara rättfärdigad. Eller att det inte någonsin skulle finnas 

något gott med en illa vald handling som ändå skett i all välmening. Kort och gott att det inte 

skulle finnas något annat, eller åtminstone mer, än handlingars konsekvenser som bestämmer 

hur vi bör handla. Det finns principer som inte är förhandlingsbara, handlingar som inte är 

försvarbara, värden som är okränkbara. 

Det blotta faktum att kaptenen i Bakovići inte kan veta huruvida FN-flaggan kommer ha 

den avskräckande effekt han räknar med eller om ett anfall mot UNPROFOR skulle bli en 

vändning till samfundets fördel eller nackdel i det långa loppet, problematiserar retrospektivt 

                                                             
88 Svartheden, Joakim & Tillberg, Peter (2007), ”Erfarenhetsuppbyggnad i NBG – Professionalisering genom 

erfarenheter från internationella insatser”. Ur: Människan i NBF: Att förbereda för internationella missioner, 

red. Anders W Berggren, Stockholm: Försvarshögskolan, 313. 
89 Smith, R. Jeffrey (2017), Srebrenica massacre – Bosnian history [1995], 

https://www.britannica.com/event/Srebrenica-massacre, Encyclopædia Britanica, (2017-08-23). 

https://www.britannica.com/event/Srebrenica-massacre
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värderande teorier. I sådana här fall vill även jag hävda att vi rimligen kan ställas till svars för 

våra handlingar, men inte för hur de råkar falla ut. 

Medan konsekvensetik är ändamålsorienterad, teleologisk (av grekiskans telos, ända-

mål), är somlig moralfilosofi pliktorienterad, deontologisk (av grekiskans deon, plikt).90 

Henriksen & Vetlesen beskriver lättbegripligt plikten som ”en handling vi åläggs att göra av 

oss själva eller av andra. Den är något vi måste göra och innebär en norm som vi inte kan 

undandra oss utan att det leder till en moraliskt klandervärd situation.” 91 Även utilitaristen 

skulle hävda att vi har en plikt att utföra den handling som ökar nyttan och avstå den som 

minskar den, men pliktetikern menar att det finns handlingar vi bör utföra eller avstå ifrån i 

princip oaktat konsekvenser. Den moraliska plikten i deontologisk tappning är därför inte 

situerad utan kategorisk, oavvislig.92 Det finns här, i metaetiska termer, ett starkt drag av 

värderealism, dvs. uppfattningen att det finns moraliska fakta, att något kan vara ”gott” eller 

”ont” i ett slags objektiv mening.93 Detta skiljer den deontologiska plikten inte bara från den 

teleologiska, utan även från den som följer de normer som seder och bruk eller lagar och 

paragrafer förestavar. Den som tidigare vägrade hörsamma inkallelseorder till plikttjänstgö-

ring bröt mot såväl sociala konventioner som lagens bokstav men, skulle pliktetiker (med 

flera) argumentera, inte per automatik även mot någon moralisk plikt.94 

Hur då finna dessa plikter, hur veta när de är tillämpliga, hur bli kunnig om hur de bör 

utföras? (Den epistemologiska frågan, för att fortsätta i metaetiska termer.) Det finns föralldel 

regelsamlingar tillhands. Vissa moralfilosofer menar rentav att vi bör låta vår etik huvudsak-

ligen vila på FN:s stadga om mänskliga rättigheter och man behöver inte vara regelrätt (!) 

rättighetsetiker för att anse att dessa tillhör de rättesnören som besparat mest mänskligt 

lidande.95 Samtidigt ger de oss inte nödvändigtvis svaret på huruvida vi ska acceptera en 

inkallelseorder eller skänka tiggaren vid entrédörren en slant. En annan omhuldad regelsam-

ling är De tio budorden, vari exempelvis normen ”du skall icke dräpa” tycks bära karakteris-

tika av en moralisk plikt. Men vem inbegrips bland dem som inte får dräpas, är det under-

förstått att det gäller samtliga livs levandes människor eller omfattar det även djur, människo-

foster och hjärndöda? Och vad omfattas av att ”dräpa”, varje aktiv handling för att avsluta ett 

liv, inklusive att döda någon i självförsvar, stänga av en respirator lika väl som medelst våld 

                                                             
90 Lübcke (1988), s. 143 (etik).  
91 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 174. 
92 Tännsjö (2012), s. 95-100. 
93 Jfr. Bergström (1992), s. 73-77. Observera att värderealism inte behöver vara begränsat till moraliska 

fenomen, även estetiska egenskaper som ”skön” eller ”ful” kan uppfattas som objektiva egenskaper. 
94 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 174-175. 
95 Jfr. t.ex. Tännsjö (2012), s. 95-100. 
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avbryta en skolskjutning? Är det lika klandervärt att försöka rikta den skenande bilen mot en 

ensam fotgängare som mot en belamrad hållplats? Det är uppenbart att vi behöver några prin-

ciper, några metodologiska grepp, för att lyckas finna och omsätta plikter. 

Pliktetikens obestridlige portalgestalt, filosofen Immanuel Kant (1724-1804), presente-

rar ett kategoriskt imperativ, som i sig är en plikt men också en måttstock att testa potentiella 

plikter gentemot: ”Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den 

blir en allmän lag.”96 För att alls vara en plikt behöver en norm således vara tillämpbar i alla 

(relevanta) situationer och höjd över partikulära hänsynstaganden som nytta, intressen eller 

drifter. Den är av nödvändighet universell, fri från självmotsägelser och därmed också ratio-

nell.97 

Det finns naturligtvis något rakryggat i detta förhållningssätt, något osvikligt, okorrum-

perat. Samtidigt också något stelbent, i förlängningen omänskligt. Ett potentiellt jag-lydde-

bara-order och vi-hade-svurit-trohet-mot-ledaren. ”Vilken roll Kant än kan ha spelat för upp-

komsten av ’den lille mannens’ mentalitet i Tyskland”, skriver Hannah Arendt, ”finns det inte 

minsta tvivel att Eichmann verkligen följde Kants regel i ett avseende. Lagen var för honom 

ett rättesnöre från vilka inga undantag medgavs.”98  En annan av Kants käpphästar är dock att 

vi under alla omständigheter ska behandla var och en, oss själva inbegripna, som ändamål i 

sig och inte bara (men möjligen även) som medel. I detta hänseende var Eichmann näppeligen 

kantian. Skulle kaptenen i Bakovići lämna ut sköterskorna för att undvika anfall bröt han 

också mot samma påbud. Därmed har vi hittat ytterligare en avgränsare, samtidigt som det i 

sig tycks vara en plikt som kan tillämpas i den enskilda situationen men också universellt. 99 

Däremot är det i mina ögon en öppen fråga huruvida det ligger någon logisk nödvändighet att 

upphöja denna uppmaning till plikt. 

Dessutom måste vi fråga oss på vilket vis soldaterna å sin sida behandlas som mål i sig 

om någon kräver av dem att förbereda sig på att göra sorti på denna plats. Vad kan vi alls 

välja för maxim här som blir motsägelsefri? Kaptenen har order att försvara sjukhuset och bör 

han någonsin lyda en order, så bör han därmed göra det här. Har han å andra sidan någonsin 

plikten att i det längsta undvika väpnad konfrontation, så har han det även nu. Och har han 

någonsin på sitt ansvar att ytterst se till sina mannars säkerhet, så har han det även här. 

                                                             
96 Återgiven i Henriksen & Vetlesen (2013), s. 179. 
97 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 175-177. 
98 Arendt (1996), s. 131. 
99 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 175-177. 
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Över huvud taget syns tanken att etiskt korrekta beslut kan nås genom filosofisk kon-

templation mycket fjärran den komplexa, föränderliga och förgängliga sociala värld officerare 

har att verka i. På senare år har därför diskursetiker försökt ta det kantianska tänkandet in i ett 

socialt sammanhang i en övertygelse att vi kan nå förnuftiga och allmänt acceptabla svar om 

vi möts i en gemensam, jämbördig och öppen dialog, diskurs, kring moraliska fenomenen. 

Här handlar det inte heller om att försöka bortse från partikulära omständigheter och bevekel-

segrunder, utan tvärtom att låta alla intressen och intressenter, personligen närvarande i dis-

kursen eller ej, komma till tals och testas mot varandra. Syftet är inte så mycket att eliminera 

självmotsägelser och nå konsistens, som att eliminera motsättningar och uppnå konsensus.100 

 

Dygdigheten en dygd 

Kurschefen har sett en dokumentär om betygsskalor och funderar på om inte en månggradig 

sådan borde införas även på vår kaptensutbildning. Jag ifrågasätter relevansen; kan studen-

ten efter examen placeras som plutonchef i internationell tjänst ska denne godkännas, om inte 

så underkännas, vad mer? Kurschefen framhåller betyget som studiemotivator, det som kan 

förmå studenten att lägga på ett extra kol och inte tuffa fram på sparlåga. Jag menar att vi i 

så fall misslyckats med vårt läraruppdrag. Jag framhåller också att skalorna successivt fasats 

ur våra skolor sedan 90-talets början för att studenten ska ställa lärandet och inte prövandet i 

centrum, samarbeta med kollegor istället för att motarbeta konkurrenter. Är det verkligen 

studenter med eget betyg och kollegor med eget vitsord i siktet vi vill framfostra – en organi-

sation av soldater i enskilt uppträdande? 

Innan konsekvensetiker och dessförinnan pliktetiker började fråga sig hur vi bör göra, hade 

filosofer sedan antiken uppehållit sig kring frågor hur vi bör vara. – Vad kännetecknar en 

moralisk person? Hur lever vi ett gott liv? Hur gör vi oss själva och våra efterkommande till 

goda samhällsmedborgare? Svaret blev att utveckla dygderna. Henriksen och Vetlesen ger 

även dygden moderna kläder genom att definiera den som (något i stil med) ”en stabil attityd 

som sätter oss i stånd att förverkliga det goda” 101. 

Grundtanken redan hos Aristoteles och i generationer av dygdetiker efter honom, är 

nämligen att vi inte är goda men väl disponerade att bli det, både vi individer, våra samhällen 

och deras institutioner. Det gäller därför att definiera de mål som individer, samhällen och 

                                                             
100 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 189-198. 
101 Tännsjö (2012), s. 115-116, Henriksen & Vetlesen (2013), s. 217-218. 
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institutioner har, identifiera de dygder som bäst kan leda mot dessa mål och utveckla dessa 

dygder.102  

Händelserna i Bakovići börjar alltså långt innan Jugoslavienkrigen bryter ut. På ett vis 

vid slaget vid Trastfältet, än en gång, men allra helst vid bildandet av Förenta Nationerna. 

Vad är ett världssamfund, vilket är dess syfte, vilka värden ska det hylla och vilka normer ska 

det införliva? Vilken roll ska medlemsstaternas väpnade styrkor spela i detta och vilka är 

deras mandat? Vilka dygder är det därmed som behöver manifesteras i kaptenen där vid 

mentalsjukhuset och hur odlar vi dem i utbildning och dagligt värv? 

Eftersom olika individer och grupperingar har olika dispositioner och mål kommer 

dygdutvecklingen variera. Dock, liksom pliktetiker hävdar att det finns plikter som håller 

under alla omständigheter, menar dygdetiker att det finns dygder med samma hållfasthet. 

Mod, rättrådighet, ärlighet och empatisk förmåga är attityder och förmågor som aldrig kan 

vara kontraproduktiva eller irrelevanta när vi närmar oss moraliska situationer. Aristoteles 

själv skisserade ett antal karaktärsdygder, etiska dygder, och hur de (kan) utvecklas.103 På ett 

sätt kan dessa universella förmågor ersätta de universella principer som andra moralfilosofier 

försöker identifiera, men till skillnad från den etiker som menar att det finns principer som 

står över den partikulära situationens karakteristika, menar dygdetikern att det är just för-

mågan att på ett riktigt sätt ta hänsyn till dem som utmärker en moralisk person.104 Ord som 

går igen hos Maria Hammarén när hon säger att etik inte handlar om ”att träna konformitet i 

förhållande till en uppsättning regler”, utan istället om ”att träna den sortens uppmärksamhet 

som uppfattar verklighetens komplexitet”105. 

Även Kant framhöll attityden, eller snarare motivationen att göra det riktiga, i sådan 

utsträckning att han höll den goda viljan för det enda obetingat goda.106 En omständighet som 

också skänkt den kantianska etiken epitetet ”sinnelagsetik”.107 Den som väljer att acceptera en 

inkallelseorder för att inte råka i fängelse eller att negligera den för att nå erkännande, kan då 

inte sägas göra det goda även om själva handlingen som sådan kunnat upphöjas till allmän 

lag. Aristoteles å sin sida framhåller, som vi sett, klokheten, förmågan att genom sunda och 

riktiga resonemang urskilja och framkalla det mänskligt goda i en situation.108 En förmåga 

                                                             
102 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 218-224. 
103 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 218-224, Aristoteles (2012), s. 62-66. 
104 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 226-229. 
105 Hammarén (1995), s. 19. 
106 Tännsjö (2012), s. 116. 
107 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 178. 
108 Jfr. även Henriksen & Vetlesen (2013), s. 218. 
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som, liksom all ”blick” vi har för fenomen – konst, människor, affärer, material – kan utveck-

las, om än utifrån skilda förutsättningar, dispositioner. Eller, för att vända på steken, förmågor 

som sådana kan inte utvecklas genom annat än erfarenhet och träning. Som de individer vi är, 

i de omgivningar vi rör oss, i de samhällen vi bildar och som bildar oss.109 

Även en handlingsutilitarist måste närma sig den konkreta situationens alla aspekter för 

att kunna välja den handling som till exempel maximerar välbefinnandet och minimerar 

lidandet och även det kräver såklart en upparbetad inlevelseförmåga och ett tränat öga. Skill-

naden är att medan det för utilitaristen är handlingens effekt vad som är det moraliskt rele-

vanta i skeendet, är det för dygdetikern i själva handlingen som dygden manifesteras. Hand-

lingen i sig säger något om hur individen är, vilket i sig är moraliskt relevant.110 Handlings-

utilitaristen säger visserligen vad som är det principiellt riktiga i situationen, men inget om 

huruvida den som befinner sig i den också har handlingsberedskap att utföra det. Till den som 

använt hela sin moraliska klokhet i situationen som ändå kunde ha fallit bättre ut, kan dygd-

etikern säga ”du gjorde det rätta”, medan handlingsutilitaristen får nöja sig med ett ”så rätt du 

tänkt, så fel det blev”. 

Samtidigt som dygdetiken betonar det partikulära är denna alltså holistisk, rymmer en 

etisk helhetssyn på människan och hennes förehavanden. Dygderna och därmed moralen 

självt är för aristoteliker ytterst vägen mot ett lyckligt liv. Också det kan tyckas vara i 

överensstämmelse med den klassiska utilitaristen, men medan ”lycka” där närmast avser ett 

angenämt känslotillstånd syftar den klassiska dygdetikens lyckobegrepp på ett liv i varaktig 

välmåga. (En ståndpunkt som i och för sig inte är oförenlig med ett nyttoetiskt perspektiv.) 

Och även om moralen manifesterar sig i handlingen menar dygdetikern att bara den som har 

en attityd fast förankrad i dygderna kommer ha både beredvilligheten och förmågan att agera 

moraliskt i längden och därmed uppnå ett lyckligt liv. På så vis är attityden, handlingen och 

det goda livet oskiljaktiga i dygdetiken. Dessutom är handlingar och praktiker förbundna och 

vidare praktiker och institutioner, varför dygden oupplösligen har ett socialt predikament. 

Aristoteles och hans samtid tänkte sig heller aldrig att dygdens utveckling och manifestation 

skulle kunna ske utanför stadsstatens gemenskap och Henriksen & Vetlesen för, i gott säll-

skap, in resonemanget i vår diversifierade nutid genom att framhålla kultur- och praktik-

gemenskapens betydelse för detsamma. Vilket naturligtvis är av yttersta intresse för en kår så 

institutionaliserad, väldefinierad och inbördes beroende som officerskåren.111 

                                                             
109 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 226. 
110 Jfr. Tännsjö (2012), 118-119, Henriksen & Vetlesen (2013), s. 219. 
111 Henriksen & Vetlesen (2013), s. 220-226. 
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Dygdetiken riktar därmed ljuset mot den praxisnära omdömesutvecklingen och den 

etiska dimensionen av denna som jag berörde i förra kapitlet. Den accentuerar också behovet 

av att målmedvetet utveckla ett kontinuum från värdering till handling. Hade Milgrams 

försökspersoner i förväg tillfrågats om det förväntade utfallet av ett lydnadsexperiment, hade 

deras förutsägelser mycket väl kunnat vara i överensstämmelse med beteendevetarnas. Disk-

repansen mellan värde och handling är här oerhörd. Maria Hammarén uppehåller sig också 

vid den kunskap och erfarenhet som är handlingspåbjudande och återknyter till att attityder 

som ”[v]idsynthet, medmänsklighet och civilkurage är en utövande relation till världen” 112. 

Ett direkt eko från Aristoteles utsagor om klokheten och dess manifestation.113 Hennes ord om 

att etik inte handlar om ”att träna konformitet i förhållande till en uppsättning regler”, utan om 

”att träna den sortens uppmärksamhet som uppfattar verklighetens komplexitet”, som vi sett 

ovan, pekar också bort från plikt- och konsekvensetik114. Hela Hannah Arendts resonemang 

pekar i sin tur på behovet att låta dygderna utgå från Aristoteles etiska dygder, karaktärs-

dygderna – utan dem har hyllade egenskaper som pålitlighet och trofasthet visat sig möjliga 

att bygga Tredje riket på. 

Men nämner då Aristoteles själv det goda omdömet? Jag vågar argumentera för det. 

Christian Nilsson framhåller att klokheten hos Aristoteles bl.a. omfattar en praktisk insikt, 

”man ’ser’ vart resonemanget leder och vad man ska göra”115. Aristoteles är dock lite fåordig 

på den punkten och har lämnat begreppet ifråga (såvitt jag förstår kanske mer än hans övriga 

begrepp) åt generationer av uttolkare. Nilsson själv landar i att den praktiska insikten närmast 

är vad vi förstår som ”urskillning”.116 Om vi då 1) tillåter oss att använda ”urskillning(sför-

måga)” någorlunda synonymt med ”omdöme(sförmåga)” och 2) ser det som en del av klok-

heten, som ju endast kan användas i ädla syften, så tycks det goda omdömet utgöra en del av 

”ett sant resonemangsstyrt praktiskt förhållningssätt rörande det mänskligt goda och 

dåliga”117. I så fall är klokheten, det goda omdömet och etiken oskiljaktiga. 

Men, och här måste jag känna såväl Aristoteles som Arendt och Hammarén på pulsen; 

om vi återgår till den enskilda, konkreta och praxisnära situation där klokheten manifesteras, 

hur vet vi då om vi i en situation verkligen tar hänsyn till det moraliskt relevanta och inte 

                                                             
112 Hammarén (2009), s. 47. 
113 Aristoteles (2012), s. 122-124, Aristoteles (2015), s. 54-55. 
114 Hammarén (2009), s. 19. Möjligen kunde man hävda att Hammaréns uttalande gränsar till handlingsdeonto-

logisk moralfilosofi, som vilar på antagandet att vi i en given situation kan ha en omedelbar uppfattning om 

vilken handling som förpliktigar. (Jfr. Henriksen & Vetlesen (2013), s. 175.) Men detta är nog att tänja väl på 

begreppen. 
115 Nilsson (2012), s. 50-51. 
116 Nilsson (2012), s. 51. 
117 Aristoteles (2015), s. 45, återigen.  
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främst reagerar godtyckligt eller utifrån irrelevanta faktorer? Hur pass mäktiga är vi att verkli-

gen ta in och respondera på den specifika andra och inte på bilden av studenter, militärer, 

serber, medelålders, män och så vidare? ”Inte så värst”, svarar socialpsykologen i under-

tecknad. Och hur vet vi att den goda attityden verkligen kan omsättas i en verkligt god hand-

ling? Dygdetikern kan hävda att den dygdige också kommer göra det riktiga, men hur kan vi 

utifrån dennes handling avgöra att den har dygd?118 Det blir ett cirkelresonemang. Dygdetiker 

har mycket att säga om rättrådighet, men vad har de att lära oss om rättvisa?119 Finns det inga 

institutioner och praktiker som behöver vara opartiska? Vad gör vi när omständigheterna inte 

tillåter oss att se och möta det partikulära, när medel och tillgångar måste prioriteras eller när 

motstridiga intressen måste hanteras? Finns det inga rättigheter som existerar oberoende av 

den konkreta situationen? – Och vad ska vi säga till dem – militärer, hjälparbetare, missionä-

rer, dissidenter – som framför att odla det goda livet är beredda att ytterst ge upp livet för att 

åstadkomma det goda?120 

 

Egen etisk grundsyn 

Tre exempel, tre olikartade etiska hållningar. En gemensam nämnare; det är jag som för sam-

talen (även om jag i det sista är inbjuden) och jag försöker etablera en moralisk, såväl som en 

reflekterande och hållbar praxis. 

Vart för då detta utforskande, som emellanåt har känts katederfjärran även om det tagit 

sin utgångspunkt därifrån? ”När detta är sagt bör läsaren vara uppmärksam på att det inte 

finns någon etisk teori som ’är riktig’, eller som ensam klarar av att fånga in alla sidorna hos 

moraliska fenomen […]”121, landar Henriksen & Vetlesen i. Det är naturligtvis både trösterikt 

och nedslående. Och självfallet har jag inte lyckats resonera mig fram till några svar, men väl 

till en egen grundläggande uppfattning om vad som också kan göra den omdömesgilla hand-

lingen till den goda handlingen och aktören till en omdömesgill person även i moraliskt hän-

seende. 

Jesuiten och etikern Erwin Bischofberger (1936-2012) menar att spänningsfältet mellan 

attityd och handling borde vara föremål för analys av individens facetter snarare än dispyt 

                                                             
118 Jfr. t.ex. Tännsjö, s. 118-119. 
119 Helt svarslösa är de inte. Aristoteles själv behandlar såväl den distributiva som korrektiva rättvisan i 

Nikomachiska etiken, se Aristoteles (2012), s. 135-140. 
120 Jfr. t.ex. Tännsjö (2012), s. 121-128. 
121 Henriksen & Vetlesen, s. 170. 
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mellan moralfilosofer.122 Bischofberger följer sitt eget exempel genom att närma sig männis-

kan som person och aktör. Personbegreppet rör det mänskliga ”varat” och ska hantera frågan 

Vem är jag?, medan aktörsbegreppet rör ”görat” och frågan Hur ska jag handla?.123 Till 

konsekvensetikern säger så Bischofberger att det är föga vits med att veta det goda, utan att 

också vara villig att göra det; för att få en moralisk aktör måste vi också ha en moralisk 

person.124 Till dygdetikern, å andra sidan, att vi inte kan förvänta oss att den dygdige också 

alltid handlar rätt; moralisk daning och etisk utveckling förutsätter också granskning, analys 

och debatt.125 Det krävs av oss både ”etisk skicklighet” och ”moralisk trovärdighet”.126 

Någonstans där hamnar även jag: 

Vi behöver göra ett dygdetiskt marschanträde; forma en sund organisation med sunda 

ideal och förmåga att utveckla medarbetare med sunda attityder i sund praxis. Vi måste utgå 

från att människan är kapabel att göra både ont och gott och att omständigheterna och våra 

gemensamma ansträngningar avgör vilka dispositioner som kommer att utvecklas och komma 

i handling.  

Därefter behöver vi skifta fokus. Dygdigheten må vara förutsättningen för en moraliskt 

beredvillig och uthållig aktör, men inte något kriterium för en moraliskt riktig handling.127 

Påbjudande men inte normerande, för att återknyta till tidigare resonemang. Stort stöd i att 

förebygga de moraliska problemen men mindre rörande de etiska, för att fortsätta på inslagen 

linje.128 Jag vill istället plädera för ett konsekventialistiskt förhållningssätt till spörsmålen 

kring våra handlingars riktighet. De grymheter Arendt och Milgram berättar om, äger visser-

ligen sin fasa i att visa vilka ohyggligheter människan är kapabel till, dessutom av de mest 

banala skäl, men vidden av det inträffade ligger mer än i något annat i det mänskliga lidande 

det förorsakat. Försvarsmaktens själva berättigande ligger i mina ögon över huvud taget inte i 

något annat än dess förmåga att bidra till fred och stabilitet. Detta minskade lidande och 

denna ökade välmåga är i mina ögon det goda våra stabila attityder ska ”sätta oss i stånd att 

förverkliga”.129 Jag håller med aristotelikerna om att det krävs en av erfarenhet upparbetad 

blick för att avgöra det riktiga förhållningssättet i en given situation, däremot har jag svårt att 

                                                             
122 Bischofberger, Erwin (1988), ”Människan som person och som aktör”. Ur: tidskriften Signum, nr. 6 1988, s. 

50, 54, 60-61. 
123 Bischofberger (1988), s. 51. 
124 Bischofberger (1988), s. 54, 58-59. 
125 Bischofberger (1988), s. 60-61. 
126 Bischofberger (1988),  s. 61. Del av detta stycke är använt även i examensuppgiften av kursen Människosyn i 

magisterprogrammet i Praktik kunskap vt -15. 
127 Jfr. Tännsjö (2012), s. 121-124. 
128 Jfr., återigen, Henriksen & Vetlesen (2013), s. 169-170. 
129 Jfr., återigen, Henriksen & Vetlesen (2013), s. 217-218. 
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se vilken etisk teoribildning som skulle kunna komma med envetna invändningar. En hand-

lingsutilitarist måste rimligen ha en god erfarenhet av liknande situationer för att kunna 

bedöma vilken handling som (sannolikt) medför bäst konsekvenser, och en regeldeontolog 

och -utilitarist för att identifiera vilken regel som är tillämplig. Intuitionistiska inriktningar, 

handlingsdeontologer inräknade, må hävda att vi i en given situation kan ha en omedelbar 

uppfattning om vilken handling som förpliktigar, men jag tror knappast någon skulle säga att 

den är (huvudsakligen medfött) instinktiv snarare än (väsentligen uppövat) intuitiv.130 

Här går jag på tvärs mot (även om jag skulle vilja se det som vidare från) mina läro-

mästare Aristoteles, Arendt och Hammarén. Gjorde jag inte det hade jag kunnat nöja mig med 

deras kunskapsteoretiska idésystem och slippa detta kapitel! Men jag har länge burit uppfatt-

ningen att dygdetiker och konsekvensetiker talar om olika sidor av samma fenomen, även om 

det är först här jag förmått systematisera, formulera och därmed pröva den. Faktiskt uppfattar 

jag att Hammarén i ett oövervakat ögonblick gör samma fokusskifte, när hon i en passage som 

egentligen rör erfarenhetsbaserat skrivande säger: 

Och vad spelar då detta för roll? 

Bland annat den att det är i berättelsens form vi skildrar våra handlingars sannolika 

konsekvenser. Moralfilosofins form är litterär.131 

När varken lägesbilden eller våra samlade erfarenheter förmår säga något om handlings-

alternativens konsekvenser skulle jag hävda att det istället krävs ett sinnelagsinriktat, eller 

ännu hellre avsiktsrelaterat, förhållningssätt. Även om det inte skulle påverka det direkta 

utfallet, kan avsikterna – minimera fara för civilbefolkningen, utkräva hämnd, säkra reträtt-

väg, främja karriären – avgöra möjligheterna att se såväl myndigheter som sig själv och 

omgivningen i ögonen, ifall agerandet skulle falla illa ut. (Däremot inte omvänt, dvs. att vara 

medveten om en handlings negativa konsekvenser men försvara den med att avsikten var en 

annan, i stil med att ”jag förstod att detta skulle leda till ekonomisk ruin, men syftet var inte 

det utan att skapa debatt”.) En smula förnumstigt, måhända, men i övrigt betraktar jag plikt-

etiken som överflödig. De handlingar som bör upphöjas till allmän lag gör det i mina ögon i 

kraft av sina goda konsekvenser, åtminstone bör inte den handling som leder till dåliga 

(mindre goda än andra relevanta handlingars) förpliktiga. En sträng deontolog skulle, som vi 

sett, invända att somliga handlingar är goda eller dåliga i sig. Jag förnekar i och för sig inte 

förekomsten av objektiva värden, men anser mig inte vara person att identifiera vilka de 

                                                             
130 Jfr. Henriksen & Vetlesen (2013), s. 175. 
131 Hammarén (1995), s. 54. 
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skulle vara. Ett svar jag tvingas upprepa för rättighetsetikern; jag må bejaka de mänskliga 

rättigheterna och den liberala demokratins principer, men tänker inte ge mig ut på företaget att 

på objektiv grund motivera vare sig dem eller andra rättigheter. Innebärandes att jag som 

lärare i och för sig beredd att utbilda om etikens metafysiska grundvalar, men inte i. En san-

ning med modifikation, kan tyckas, när jag argumenterat att en handlings konsekvenser skall 

användas som kriterium för det moraliskt riktiga. Dock ska det snarare uppfattas som att jag 

uppfattar detta vara vår främsta möjlighet i en värld där det är svårt att identifiera eventuella 

moraliska fakta. Jag menar att konsekventialismen därmed är det bästa vi har att tillgå, inte 

nödvändigtvis det riktiga. Hur som helst och icke desto mindre kan jag se etablerade normer 

liksom instruktioner, reglementen, lagar och förordningar, som utmärkta utgångs- eller refe-

renspunkter vid den etiska reflektionen. 

I diskursetiken med dess gemensamma prövande av handlingsregler, å andra sidan, 

tycker jag mig ha hittat en ansats till en moralfilosofisk procedur. De goda konsekvenserna 

behåller sin plats som riktighetskriterium, men vi är fortfarande hänvisade till diskursens 

prövande av vad som kan avses med goda konsekvenser, hur de kan nås och hur de kan vägas 

mot de sämre konsekvenserna. Jag när också en förhoppning gränsande till uppfattning, att ett 

odlande av dygderna i förening med diskursetiska prövningar kan begränsa något av konsek-

ventialismens baksidor. Jag finner god anledning att tro att den som beaktar berördas intressen 

också är benägen att betrakta individer som ändamål i sig (vilket jag finner som ett tilltalande 

drag i ett kantianskt synsätt som i sig är förenligt med ett dygdetik) och mindre benägen att 

finna fördragsamhet med, eller till och med tillfredsställelse i, lidande (jfr. förövarens njutning 

mätt mot offrets lidande ovan). Samtidigt är det naturligtvis inte möjligt att etablera en etisk 

diskurs i varje stridssituation. Min tanke är snarare att vi genom vår etiskt förankrade reflek-

terande praxis övar upp den blick och situationsförståelse som gör att såväl analytiskt som 

intuitivt fattade beslut också kan vila på etisk grund. 

En möjlig slutsats av denna etiska diskussion är att vi nu ringat in vari det egentliga 

etiska kallet i lärarrollen ligger. Dels att iscensätta den diskurs där lärare och studenter gemen-

samt och förutsättningslöst identifierar utbildningens mål, de dygder och förmågor som krävs 

för att nå dit och de förutsättningar som gynnar detta. Dels odla den kultur och iscensätta de 

situationer där studenten kan uppöva den etiska blicken, som jag det konsekventialistiska 

anslaget till trots vill benämna klokhet. Jag kan aldrig tala om för studenterna hur kaptenen i 

Bakovići borde ha agerat men väl skapa den reflekterande praxis där vi kan närma oss svaret. 
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Omdömet och styrdokumenten 
Det torde vid det här laget stå klart att styrdokument inte kan frammana ett gott omdöme, att 

teoretiska kunskaper och iovanfrånkommande värdeomdömen inte kan ingjuta godhet. Där-

emot utgör styrdokumenten naturligtvis ramfaktorer för lärargärningen, hjälp eller stjälp. När 

jag påbörjade mitt utforskande var en stor fråga huruvida dess resultat skulle stå i strid Förs-

varsmaktens ledningsfilosofi och pedagogiska grundsyn. Det krävdes inte någon omfattande 

studie för att konstatera att så inte är fallet. 

 

Försvarsmaktens ledningsfilosofi 

Enligt Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin 2016 (MSD 16)132 ska myndighetens led-

ningsfilosofi baseras på uppdragstaktik. I korthet innebärandes att högre chef som princip 

reglerar vad men inte hur; ställer uppgift och tilldelar resurser men endast i minsta mån styr 

hur uppgiften ska lösas. En princip som uttryckligen står och faller med underställdas förmåga 

att med ett gott omdöme ta initiativ och självständigt fatta beslut.133 Kunskapsteoretiska MSD 

16, även om terminologin inte är densamma, att utvecklingen av ledarförmågan sker i ett slags 

reflekterande praxis, en förening av erfarenheter, kritiskt tänkande och reflektion.134 Etiskt, 

däremot, åberopar doktrinen ingen uttrycklig teoribildning, utan hänvisar till å ena sidan 

svensk och internationell rätt och å andra sidan Försvarsmaktens egna etiska styrdokument.135  

 

Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn 

Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn utvecklas i Pedagogiska grunder, som är både en 

lärobok och ett reglemente, fastställt av Överbefälhavaren för tillämpning inom myndig-

heten.136 Från att ha inlett jämförande studium av huruvida min kunskapsteoretiska grundsyn 

är förenlig med Försvarsmaktens, kunde jag raskt istället fråga mig hur Pedagogiska grunder 

kan bidra till att omsätta mina slutsatser i pedagogisk handling. 

Kunskapsteoretiskt delar nämligen Pedagogiska grunder den johannessenska-hamma-

rénska begreppsvärlden.137  Utöver faktakunskap, färdighetskunskap  och förtroendekunskap 

beskriver Pedagogiska grunder även förståelse, en ”insikt i och uppfattning om samband, 

                                                             
132 ”Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin (MSD 16) inriktar hur militära maktmedel ska användas för att 

uppnå de säkerhetspolitiska målsättningar som regering och riksdag beslutar.” Försvarsmakten (2016), 

Militärstrategisk doktrin – MSD 16 (M7739-354028), Stockholm: Försvarsmakten. 
133 Försvarsmakten (2016), s. 47, 68-69. 
134 Försvarsmakten (2016), s. 67, 71-73. 
135 Försvarsmakten (2016), s. 68-72. 
136 Försvarsmakten (2006), Pedagogiska grunder (M7749-288001), Stockholm: Försvarsmakten, s. 2. 
137 Även om referens är Statens offentliga utredningar (Försvarsmakten (2006), s. 24-25, jfr. Läroplanskom-

mittén (1992), Skola för bildning (SOU 1992:94), Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 62-68.) 
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mening och innebörd i fenomen, som vi varseblir eller tänker på”.138 En kunskapsform som 

har sin namne hos Aristoteles, den av hans fem kunskapsformer som jag hittills inte berört, 

men som såvitt jag kan förstå (!) även påminner om det aristoteliska förnuftsbegreppet.139 

Publikationen törs sig rentav på en schematisk översikt av kunskapsbegreppen140: 

Begrepp Innebörd Man får… … genom att 

Fakta Veta att Information Memorera 

Förståelse Veta varför Mening/innebörd Tolka/analysera 

Färdighet Veta hur Förmåga Öva/göra 

Förtrogenhet Veta vad Omdöme Delta/få erfarenhet 

Än en gång, upparbetande av omdöme genom deltagande i en praxis. Över huvud taget 

råder påfallande samstämmighet i kunskapssynen hos Pedagogiska grunder och Hammarén-

Johannessen.141 Det är uppenbart att det lärande Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn 

pekar mot är kunskap-i-handling142, samtidigt som Pedagogiska grunder framhåller att olika 

kunskapsformer, rätt nyttjade, bidrar till att utveckla ett sådant kunnande – ett ”substrat” med 

andra ord? Boken framhåller också att praxis behöver utmanas, tyst kunskap i möjligaste mån 

formuleras eller åtminstone åskådliggöras och reflekteras i diskussion och teoribildning. En 

yrkesgemenskap kan lätt bli konserverande, ta sin praxis för given, råka i ”förtrogenhets-

fällan”.143 Ett uttryck vi inte finner hos Maria Hammarén, som dock konstaterar: ”All praxis 

har rigida drag. Den ger oss säkerhet i bedömningar och förmågan att hantera oväntade situa-

tioner. Den skapar urskiljningsförmågan och den tränade blicken – men den skyddar oss inte 

från omvärldens förändring.”144 Även detta ser jag som en passning, direkt utmaning, till den 

lärare som försöker etablera en reflekterande praxis. Pedagogiska grunder pläderar här för 

den reflekterande praktikern, en yrkesperson väl förankrad i praxis och med förmåga att 

belysa den ur olika perspektiv.145  

På ett sätt känns mitt utforskande genuint oärligt. Jag är fullt förtrogen med Försvars-

maktens kunskapsteoretiska syn. Har redan fördjupat mig i den – undervisat i den. Som 

                                                             
138 Försvarsmakten (2006), s. 26. 
139 Jfr. Aristoteles (2015), s. 54 och Nilsson (2014), s. 45. 
140 Försvarsmakten (2006), s. 27. 
141 Möjligen kommer den förras uppfattning att färdighetskunskap utöver att kunna demonstreras låter sig 

beskrivas med ord på kant med den johannessenska-hammarénska uppfattningen att somlig färdighet, liksom 

förtrogenhet, är ”tyst kunskap”, icke möjlig att uttrycka språkligt. (Jfr. Försvarsmakten (2006) s. 26 och 

Hammarén (1999), s. 33-35). 
142 Utmärkt avhandlat i kapitlet om kompetens, Försvarsmakten (2006), kap. 4. 
143 Försvarsmakten (2006), s. 24-25. 
144 Hammarén (2002), s. 340. 
145 Försvarsmakten (2006), s. 25, 55. 
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introduktion för våra pedagogikavsnitt har jag kommit in i klassrummet, spelat sekvenser ur 

tre stycken klassisk musik: ”Ett av dessa är hämtat från barocken, ett från klassicismen och ett 

från romantiken. Om fyrtiofem minuter håller vi prov där ni ska epokbestämma dessa stycken 

och sju andra. Till hjälp har ni en instuderingsskiva från respektive period med vardera tre 

spår, inget av dessa återkommande i provet, dock. Frågor på det?” Sällan tror någon att de 

kommer lyckas och lika sällan kommer man att misslyckas; endast i några enstaka fall har 

någon färre än sju rätt. Därifrån har vi diskuterat de olika kunskapsformerna, deras natur, hur 

de kan utvecklas och hur de kan prövas, examineras. 

Men, jag har inte haft klart för mig det goda omdömets natur, förutsättningar och 

sammanhang. Och, här är Pedagogiska grunder något fåordig. Ämnen som tangerar den 

tillämpade etiken är visserligen många, men bland de normativa moralteorierna nämns inte 

ens dygdetiken (även om det publikationen benämner ”avsiktsmoral” implicit pekar mot både 

Aristoteles och Kant), som blivit så central i min egen moralfilosofiska grundsyn.146 Samtidigt 

hålls inte någon omnämnd kategori framför någon annan utan antas ha en given plats i det 

goda ledar- och lärarskapet, varför boken inte är till särskilt mycket vare sig hjälp eller stjälp 

för den som anammar min etiska grundsyn. 

Däremot tar Pedagogiska grunder ett föga överraskande men likafullt högst välkommet 

språng från den praktiska kunskapens teori in i pedagogiken och framhåller även tre aspekter 

av kunskap att beakta vid utbildning. Den konstruktiva aspekten avser själva framväxten av 

kunskap. Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn vilar på en konstruktivistisk kunskapssyn 

och tanken att kunskap inte kan direktförmedlas från ett medium till en individ eller från en 

individ till annan, utan individen själv konstruerar sin kunskap i samspel med omgivningen.147 

Den kontextuella aspekten, vidare, avser det fysiska och sociala sammanhang den lärande be-

finner sig i och här hävdar doktrinen att om kunskapen ska bli bestående och fungera i praxis, 

krävs att lärandet återspeglar det sammanhang där kunskapen ska utövas.148 Detta står delvis 

även i förbindelsen med den funktionella aspekten av kunskap där Pedagogiska grunder 

menar att svaret på frågan vad kunskapen syftar till, kommer att få betydelse för effekten i 

såväl lärande som utförande.149 Här har vi lämnat den hammarénska terminologin, men 

knappast dess begreppsvärld. Jag tycker snarare dessa ord kring lärandets aspekter ytterligare 

                                                             
146 Försvarsmakten (2006), s. 38-40, 46. 
147 Försvarsmakten (2006), s. 27-28, 156-157. 
148 Försvarsmakten (2006), s. 27-28, 403. 
149 Försvarsmakten (2006), s. 32. 
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mejslar ut bilden av den erfarenhetsbaserade, reflexiva och praxisnära kunskapsutvecklingen. 

– Den reflekterande praxis där jag tänker mig att även det goda omdömet ska utvecklas. 

Dags att på allvar ta katedern till Bakovići… 

 

En annan dag på jobbet 
Vad finns då, om vi ändå är inne på ämnet praktisk kunskap, för didaktiska knep för att skapa 

den reflekterande praxis som min kunskapsteoretiska och moralfilosofiska grundsyn föreslår? 

Maria Hammarén tar sats med: 

Att skapa en reflekterande praxis handlar om att arbeta systematiskt med fantasi och tänkande, via 

minnets smältdegel. […] Och ordet reflekterande innebär att denna praxis kontinuerligt utsätts för 

prövning – att man institutionaliserar utrymmet för fantasi och tänkande.150 

Vad händer om jag låter idéerna om att skapa en reflekterande praxis möta Pedagogiska 

grunder och inte minst den övningsbank jag byggt upp genom åren? 

Som vi redan sett i kapitlet Plikten framför allt ovan, har jag i praktiken redan låtit för-

svaret av mentalsjukhuset Bakovići utgöra ett hammarénskt praxiskonstituerande exempel att 

samlas kring, där jag som lärare kan vara den ”inblandade åskådare” som både väcker reflek-

tionen och håller den vid liv. I vad jag i mitt dagliga värv skulle kalla ett applikatoriskt exem-

pel, ”applex”, där scenarion målas upp och där studenterna, vanligen gruppvis, får resonera 

sig fram till lämpliga order och åtgärder. Scenarion som, likt detta, gärna sträcker sig in även 

på taktiska, tekniska, folkrättsliga och statsvetenskapliga domäner. 

Det som slår mig under mitt skrivandets gång är hur väl vi kan arbeta med konkreta 

erfarenheter som redan finns inom vår praxis. På samma vis som jag bjudit in rösterna från 

fältet i mitt utforskande kan jag (fortsätta) göra det i undervisningen (som väl också får ses 

som ett utforskande?). Detta utan att våra egna röster från trupp-, värnplikts- eller aspirant-

tjänstgöring tystnar. Ska vi anamma Hammaréns antagande om praxis begreppsliga grundval 

antar jag att vi kommer behöva ta stöd i reflektioner kring meningen i värdebegrepp som 

demokrati, ansvar, föregångarskap, omsorg, säkerhet och suveränitet och därifrån hur de 

värdena kan manifesteras i konkret handling i konkreta fall. Ett resonemang självfallet omöj-

ligt att föra utan att samtidigt utforska vad som i situationen är ett etiskt acceptabelt beslut, 

hur en chef kan sluta sig till detta och vad som återstår för att studenten ska vara mäktig att 

fatta ett sådant i en motsvarande situation. 

                                                             
150 Hammarén (2002), s. 339. 
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Dock, Bakovići må vara ett skolboksexempel men knappast något skolbänksexempel. 

(Såvida vi inte ska förkasta tanken på kunskap som diversifierad, situationsbunden och endast 

delvis instuderingsbar och i övrigt uppövningsbar.) Jag måste förr eller senare låta studenten 

andas något av den hetluft besluten ska fattas i, skapa tillfällen att öva upp situationsförståel-

sen i situationer svåra att återskapa i lektionssal. Inte minst för att beakta den kontextuella 

aspekt Pedagogiska grunder belyser, men också för att möjliggöra den fysiska delen av 

reflektionen som Hammarén talar om och som blir så basal i utvecklingen av erfarenhets-

baserad kunskap i ett yrke så pass villkorat av fysiska betingelser. Här ligger den så kallade 

muntliga stridsövningen nära tillhands. Lektioner där jag tar med scenariot ut i terrängen, 

fortfarande utan några faktiska egna förband, motståndare eller civila runt knuten, men där 

mina studenter ändå kan agera i roller av chefspersoner på olika nivåer, rekognoscera, göra 

bedömningar, fatta beslut och ge order till underställda.151 Ännu ett steg mot fenomen-

förtrogenhet genom deltagande i en praxis.  

Här har vi också rum att tillsammans med studenterna identifiera teorier, regler och rön 

som kan kasta ljus över ledarens situation och möjligheter; jobba på det substrat av kunskaper 

som Johannessen åberopar och en kunskapsutveckling mot den reflekterande praktiker som 

Pedagogiska grunder efterlyser. På motsvarande sätt har vi även rum att identifiera och börja 

tillgodose behovet av färdighetskunskaper, bruket av materiel och system, terminologi och 

manér och inte minst alla dessa bedömande- och ordermallar. (Utan den utvecklade färdig-

heten hade det över huvud taget inte varit idé för skytten i vakttornet att fundera kring att 

öppna eld eller ej.) Företeelser som, återigen, likt alla de spelkombinationer som hos Dreyfus 

& Dreyfus schackspelare behöver arbetas in i medvetandet innan de kan omsättas omedvetet. 

Det torde nämligen vara uppenbart att även det hantverksmässiga omdömet, att under stress 

och press kunna bedöma bästa väg från syfte till effekt, är en förutsättning för den situations-

förståelse som kan utvecklas till gott omdöme, klokheten. Mängdträning i bedömande, 

beslutsfattande och ordergivning kan jag åstadkomma i taktiska beslutsövningar, där studen-

terna under tilltagande tidspress presenteras en variation av scenarion där de ska ta sig från 

mottagen uppgift till given order.152 En övningsform som successivt ska förflytta bedömandet 

och beslutsfattandet från ett analytiskt plan till ett intuitivt, även om reflektionen därom 

såklart behöver ske i analytiska termer. Vid det här laget, kanske redan under den muntliga 

stridsövningen, har ansvaret förmodligen glidit över från min hand till läraren i taktik- och 

                                                             
151 Jfr. Försvarsmakten (2006), s. 431. 
152 Jfr. Försvarsmakten (2006), s. 431-432. 
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krigsvetenskapsämnet. Oavsett vilket lär varje lärare som kan avvaras ansluta för sitt del-

tagande i en praxis och i diskursen om vår organisations syften, ideal och praktik. 

Nästa steg är att öva med trupp, egen som fientlig, agerad av kurskamrater eller solda-

ter, möjligen jämte civila figuranter. Inte nödvändigtvis kring samma scenario, men något 

slags typexempel med samma grad av blandning mellan befintlig kunskap och utmaning av 

omdömet, något i linje med antagandet om den konstruktiva aspekten av lärandet enligt Peda-

gogiska grunder. Här kan mängdträningen skapas i så kallade ledarskapsstigar, ett slags 

stationssystem där studenten ställs inför en räcka uppspelade ledarskapsproblem – skadeutfall, 

krisreaktioner, onyktra soldater, oresonliga chefer, rykten om mobbing – och får agera på 

plats. Något jag som så många andra ledarskapslärare utsatt såväl värnpliktigt befäl som 

officersaspiranter och officerare under vidareutbildning för. 

I övning under realistiska förhållanden blir det också uppenbart vilken kunskap som 

blivit påbjudande. Jag minns en student som mitt i en hoper figuranter börjar agera på ett så 

uppenbart omdömeslöst och direkt folkrättsvidrigt sätt att en varning var oundviklig. I 

lektionssalen hade förmodligen denna brist på klokhet aldrig kommit i dager. Det blir också 

tydligt om studenten närmar sig fenomenförtrogenhet med ledarskapet och den skarpa miljön, 

eller främst ägnar sig åt något slags regelföljande där själva regeluppfattningen snarare än 

situationsförståelsen styr agerandet, för att än en gång återvända till Dreyfus & Dreyfus. 

Henriksen & Vetlesen flaggar också för att förmågan att göra värderingar och bedömningar 

även i moraliskt hänseende, kan röra sig från ett strikt regelföljande via ett reflekterande 

förhållningssätt till ett intuitivt agerande.153 (Om detta innebär att Immanuel Kant som bäst 

var en avancerad nybörjare framgår ej…) Med detta följer dock inte, som jag ser det, att det 

nödvändigtvis är etiskt riktiga resonemang som blir införlivade i agerandet. Som jag argu-

menterat för behöver agerandet dels bottnas i den goda attityden och dels bära mot goda kon-

sekvenser för att borga för att vi ska förmå vara både etiska personer och aktörer. Även det 

intuitiva agerandet måste alltså bli föremål för reflektion om vi ska förvissa oss om att det är 

just det goda omdömet som är och blir införlivat. 

Nästa steg är att ”gå i befattning”, dvs. att besätta en chefspost under övning iscensatt av 

förband eller staber. En erfarenhet som möjligen är så nära studenten kan komma, ett tillfälle 

till reflektion förmodligen så kvalificerad studenten kan få. Gentemot överordnade, under-

lydande liksom förbandsinstruktörer och oss lärare. Många tränade ögon som kan bedöma och 

fasta händer som kan handleda studenten i utvecklingen av den faktakunskap, färdighet och 
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förtrogenhet som konstituerar officerens yrkeskunnande. Det substrat av kunskaper som 

omdömet bär. 

Men då har vi kanske lämnat Bakovići. 

 

Slutord 

Syftet med denna essä har varit att belysa förutsättningarna för utveckling av yrkesmässig om-

dömeskunskap genom institutionaliserad officersutbildning. Utforskandet tog sin början i an-

tagandet att det är en avgörande skillnad mellan att veta-att, veta-hur och veta-vad, och att det 

mellan de sistnämnda går en skiljelinje mellan ”att göra saker rätt” och att ”göra rätt saker”. 

Småningom utkristalliserades två frågeställningar: 

- Vad är den omdömesgilla handlingens natur och kunskapsteoretiska grundvalar, satt i 

officerens yrkesutövnings och den militära skolmiljöns kontext. 

- På vilket sätt kan institutionaliserad officersutbildning borga för blivande militära 

chefers omdömesutveckling? 

Har jag då besvarat dessa frågor? Det beror naturligtvis på vilka ackuratesskrav man 

ställer, liksom i vilken mån man accepterar mina argument och mina grundantaganden. Jag 

har under alla omständigheter fått de svar jag kunnat önska och faktiskt mer än så. 

Vad gäller den omdömesgilla handlings natur säger Maria Hammarén, att omdömet 

visar sig ”i förmågan att inom ett visst område på ett intelligent sätt samspela med verklig-

hetens mångfald och kontinuerliga förändring”154. Jag har inget att dra ifrån (men, ska det visa 

sig, något att lägga till). Kunskapsteoretiskt sett är då förmågan till omdömesgill handling en 

uppövad förmåga, vars utövande är situationsbundet och vilar på situationsförståelse. En för-

trogenhet, som till skillnad från teoretisk påståendekunskap (veta-att) eller praktisk färdig-

hetskunskap (veta-hur) inte låter sig formaliseras respektive standardiseras.  

Samtidigt har Hammarén tillsammans Kjell S. Johannessen inskärpt i mig att det sällan 

går någon skarp linje mellan veta-att, veta-hur och veta-vad. Att dessa kunskapsformer i 

själva verket hänger ihop, direkt vilar på varandra och att det är omdömet som får dem i 

samklang. Att förmågan att ”göra rätt saker” därför förutsätter att man också kan och förstår 

att ”göra saker rätt”. Jag säger inskärpt, eftersom den synen redan är bottnad i mina egna 

erfarenheter och etablerad i vår yrkespraxis, men som också måste slås vakt om när bl.a. 

akademiseringen av det militära skolsystemet vill driva in kilar mellan ämnen, helst se att 
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officersutbildning sker i block mot teoretiskt mätbara mål. Som om officerens yrkeskunnande 

vore lättdefinierat och möjligt att läsa sig till. 

Överens är vi nog också med Dreyfus & Dreyfus om att med en ökad kvalifikationsgrad 

kommer både större förmåga till och behov (även) av intuitivt, icke analytiskt, tänkande och 

ett allt mindre inslag av stereotypt och teoretiskt formulerbart agerande. Samtidigt kommer 

officeren i och med insatsområdenas föränderlighet försättas i situationer där den upp- och 

inarbetade praktiska kunskapen inte är omedelbart (eller åtminstone uppenbart) tillämpbar. 

Den utbildning jag iscensätter måste alltså syfta till såväl införlivad kunskap kring att göra 

bedömanden, fatta beslut och agera, som en förmåga att göra detta på analytisk väg.  

Den kanske mest överväldigande insikten av utforskandet är att omdömet i yrkeskun-

nandet i själva verket är det goda omdömet, dvs. förmågan att fatta och omsätta etiskt riktiga 

beslut. (Inte minst viktigt i ett yrke där liv och död står på spel.) Det kan förvisso krävas 

omdöme/urskillning för att veta-hur eller veta-när något bör utföras för att nå en viss effekt, 

men vilken effekt som alls ska uppnås, vilket faller ut i veta-vad, är en värdefråga. Det sa 

redan Aristoteles, fanns där i litteraturen hela tiden, att hans veta-vad, klokheten (fronesis), är 

”ett praktiskt förhållningssätt rörande det mänskligt onda och goda”155, till skillnad från hans 

veta-hur, kunnigheten (techne), som kan användas i varje syfte. Men detta tog tid och mödo-

samt processkrivande att fullt ut begripa, jag tänkte mig från början att all form av omdömes-

fordrande kunskap, oavsett ändamål, var att betrakta som fronetisk. Jag kan nu med den nya 

insikten fullborda en definition av omdömet till, att: Omdömet visar sig i förmågan att inom 

ett visst område på ett intelligent och moraliskt sätt samspela med verklighetens mångfald och 

kontinuerliga förändring.156 

Det blir över huvud taget allt tydligare ju mer jag läser, att allt börjar med Aristoteles, 

eller rentav uppgörelsen mellan honom och Platon, den senare med Sokrates i ryggen. 

Uppfattningen av kunskap som diversifierad, erfarenhetsberoende och stundom partikulär, 

gentemot synen på verklig kunskap som enhetlig, allmängiltig och osinnlig. Filosofihistoria 

med brännande aktualitet. Det känns storvulet att kalla sig (mig) aristoteliker, men bysten står 

numer i bokhyllan. För ett slag kändes det som att kärnan i läraryrket är att förstå och förmå 

omsätta Aristoteles idéer. 

Därmed har vi glidit över från den första frågeställningen in i den andra. En av de mest 

bärande slutsatserna i mitt utforskande kring kunskapsutveckling (som jag vill kalla lärande), 

för vilket jag funnit stöd såväl teoretiskt i Hammarén som empiriskt i min egen praktik, är att 
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utvecklingen av yrkesskicklighet och därmed omdömesförmågan, föds i föreningen av erfa-

renhet och reflektion. (Vilket jag tycker är den vetenskapliga essäns själva väsen och process-

skrivandets styrka, en möjlighet att systematiskt och i dialog med såväl levande som döda, på 

en gång kritiskt och förbehållslöst, reflektera över egna erfarenheter.)  Detta syns som betyd-

ligt lättare både att förstå och omsätta; att som lärare skapa möjligheter till konkreta erfaren-

heter och organisera reflektion över dem. Och på ett sätt tycker jag mig och Hammarén här-

med ha besvarat den andra frågeställningen. Hade jag stannat här hade mitt skrivande dock 

mindre varit ett utforskande än ett litteraturstudium med bekräftande anekdoter. Men det 

stannar inte här. Inte så länge den kunskapstradition Hammarén, och kanske numer även jag 

till del, också vilar på tanken att förmågan till omdömesgillt handlande, måste upparbetas i en 

praxis ”på de villkor som gäller för praxiskunnandet, genom de exempel på användning som 

konstituerar den”157. Och att utarbeta sådana konstituerande exempel är inte så bara – men det 

är uppenbart att det går. Exemplet Bakovići har visat sig kunna leva i reflekterande praxis från 

de första trevande diskussionerna till utbildningens fullbordan. Med benäget stöd från 

Försvarsmaktens Pedagogiska grunder (och ömsom uttryckligt, ömsom tyst, medgivande från 

Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin). 

Att så forma en egen grundsyn på det goda omdömets natur liksom en teori om hur en 

reflekterande praxis i skolmiljö kan bidra till utvecklingen av det goda omdöme som ska 

komma till uttryck i konkreta situationer, har jag upplevt som det kanske både viktigaste och 

intressantaste i utforskandet. Det har i sin tur skett utifrån insikten att det inte finns direkt-

koppling mellan formaliserade regler och omdömesgillt handlande. (Något jag nog tvingats 

acceptera successivt i min gärning, efter att i tidiga år ha fäst stor generell tilltro till möjlig-

heten att omsätta teoretiska studier i praktisk tillämpning.) Jag har med benäget stöd av Erwin 

Bischofberger här kommit till, eller kanske snarare förstärkts i, uppfattningen att den etiska 

daningen måste syfta till att utveckla officeren såväl som person som aktör, dvs. att å ena 

sidan odla en beständig beredvillighet att åstadkomma det goda och å andra sidan uppöva 

blicken för vilken handling som är den etiskt riktiga i en viss situation. Jag tror nämligen inte 

heller att det finns någon direktkoppling mellan den goda attityden, den aristoteliska etiska 

dygden eller den hammarénska handlingpåbjudande kunskapen, och den goda handlingen. 

(Vägen till helvetet är som bekant kantad av goda föresatser.) Jag menar istället att närmandet 

av människan som (etisk) person bör grundas i dygdetikens syn på utveckling och etablering 

av sunda attityder i organisation och individ, medan närmandet av människan som (etisk) 
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aktör bör vila på konsekventialismens syn på handlingars effekt som kriterium på deras riktig-

het. Jag har också i diskursetiken funnit en procedur för att i en reflekterande praxis nå fram 

till etiskt riktiga (eller åtminstone rimliga) beslut. Det är naturligtvis inte möjligt att etablera 

en etisk diskurs i varje stridssituation, utan tanken är att vi genom vår etiskt förankrade reflek-

terade praxis övar upp den blick och situationsförståelse som gör att såväl analytiskt som 

intuitivt fattade beslut också kan vila på etisk grund. När varken lägesbilden eller våra sam-

lade erfarenheter förmår säga något om handlingsalternativens konsekvenser föreslår jag den 

handling som bäst stämmer överens med ens avsikter. Om inte annat för att kunna se sig själv 

och andra i ögonen ifall agerandet faller illa ut.  

Som läsaren säkert noterat, har jag avstått från att specificera vilka dygder som ska 

odlas liksom huruvida det är ett regel- eller handlingsutilitaristiskt perspektiv vi ska lägga, om 

det alls ska kallas utilitaristiskt. Inte heller har jag specificerat officerens egentliga yrkesutöv-

ning, även om jag begränsat själva studien till att gälla rollen att agera chef under insats, där 

bedömning, beslutsfattande och ledning är oavvisligt. Jag har nämligen under skrivandets 

gång blivit klar över att jag gör bäst i att hänskjuta detta till den reflekterande praxis där vår 

begreppsbildning sker. Däremot har jag, med Hannah Arendts ord ilsket ringande i mina öron, 

förstått att mitt ansvar häri aldrig ska vidarebefordras i organisationen. Ansvaret är mitt, möj-

ligen vårt, men inte någon-annans.  
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