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Filosofi i näringslivets tjänst
I SAFs tidning ”Chefen — specialtidning för managementfrågor” nr 5/1986 in
tervjuas Göran Hermerén, professor i praktisk filosofi i Lund. Bakgrunden till 
intervjun är att Hermerén har börjat hålla kurser i etisk analys för företagsle
dare. I intervjun motiverar Hermerén detta med att ”filosoferna kan hjälpa fö
retagen att systematisera och kritiskt granska etiska problem och medvetande- 
göra osynliga värderingar”.

Här uppstår emellertid genast den klassiska frågan: Går det att sälja sina tjäns
ter åt näringslivet men ändå samtidigt behålla möjligheten att kritisera närings
livet? För Göran Hermerén blir dock detta aldrig något problem. Redan i in
ledningen av intervjun deklarerar han nämligen: ”Det är inte meningen att filo
soferna ska moralisera eller skriva företagsledarna på näsan vad som är rätt 
eller fel.” Med denna inställning om filosofernas uppgift finns det gott hopp för 
Göran Hermerén om att även fortsättningsvis få hålla föredrag för företagsle
dare och näringslivsrepresentanter.

Senare i intervjun visar Göran Hermerén återigen sin välvilliga inställning till 
näringslivet genom att fälla följande yttrande: ”Man behöver inte förutsätta nå
gon motsatsställning mellan lönsamma och etiskt goda affärer. Tvärtom, kan 
etiska och ekonomiska synpunkter behöva integreras för den som vill bedriva 
framgångsrik och långsiktig affärsverksamhet.” Säg den aktiespekulant eller 
börsklippare som inte är nöjd med ett sådant tröstens ord!

I samma nummer av ”Chefen — specialtidning för managementfrågor” be
handlas för övrigt filosofi på fler ställen. I en artikel om ”lästrender” medde
las att den som söker managementlitteratur inte skall glömma att söka bland de 
filosofiska böckerna. I ytterligare en annan artikel, en slags baksideskolumn, 
konstateras följande: ”Den under senare tid dominerande analytiska filosofin 
möter uppenbarligen invändningar. Det verkar som om fackfilosofer ligger 10 år 
efter den allmänna debatten. Metafysiken har vunnit stora segrar inte minst 
inom de grupper som sysslar med managementutveckling.” Här finns kanske 
en ny fräsch nisch för arbetslösa existentialister, hegehaner och fenomeno- 
loger.

Mats Wingborg, filosofistuderande 
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Biologins vetenskapsteoretiska problem behandlas i en bok med titeln Biologisk 
kunskap av Hans Mohr, Studentlitteratur.

Aant Elzinga har nu efterträtt Håkan Törnebohm som professor i vetenskaps
teori i Göteborg.

Claes Edlund, Göran Hermerén och Tore Nilstun har utgivit Tvärskap, en bok 
om samarbete och kunskapsutbyte över ämnesgränser, Studentlitteratur 1986. 
Syftet med boken är att åstadkomma en mer realistisk attityd till tvärvetenskap
ligt samarbete i projektgrupper.

Från institutionen för vetenskapsteori i Göteborg (Göteborgs universitet, 412 98 
Göteborg) har man börjat utge en ny tidskrift för vetenskapsstudier, VEST, som 
syftar till att integrera filosofiska, psykologiska, ideologiska, historiska, poli
tiska, ekonomiska, sociologiska och andra aspekter på fenomenet vetenskap. I 
det första numret skriver Lennart Olausson om ”Den mångtydiga universitets
ideologin”, Thomas Brante om ”Vetenskapshistoriesociologiska abstraktioner 
— scener ur ett äktenskap” och Sven Andersson om projektet ”Vetande och vi
sion”. Ansvarig utgivare för VEST är John Hultberg.

Montaignes Essayer Bok 1 har utgivits i översättning av Jan Stolpe, Bokför
laget Atlantis 1987.

Hans Rosing har utgivit en ny bok med titeln Den personliga identiteten och li
vetsmening, Holger Schildts förlag 1986.
Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Mats Furberg är professor i 
teoretisk filosofi i Göteborg, Ragnar Ohlsson är lärare i praktisk filosofi i Stock
holm, Ingmar Persson är forskarassistent i praktisk filosofi i Lund, Erik Ryding 
är docent i praktisk filosofi i Lund, Björn Eriksson är doktorand i praktisk filo
sofi i Stockholm och Sven Danielsson är docent i praktisk filosofi i Uppsala.
Omslagsbild av Christian Swärdshammar.
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