
	   	   	  
4-‐frågeprovet	  –	  vad	  är	  det?	  

	  
1 Är	  det	  sant?	  
2 Är	  det	  rättvist	  mot	  alla	  parter?	  
3 Kommer	  det	  att	  skapa	  goodwill	  och	  bättre	  vänskapsförhållanden?	  
4 Kommer	  det	  att	  vara	  till	  fördel	  för	  alla	  som	  det	  berör?	  
	  

Man	  kan	  i	  första	  hand	  säga	  att	  frågorna	  har	  till	  syfte	  att	  skapa	  en	  inre,	  moralisk	  dialog	  med	  oss	  själva	  i	  
alla	  aspekter	  av	  livet.	  Dom	  är	  också	  uppenbarligen	  skapade	  som	  ett	  instrument	  för	  just	  det.	  Detta	  är	  
alltså	  ingenting	  som	  vi	  egentligen	  delar	  med	  andra	  rotarianer	  i	  själva	  utövandet.	  (Såvida	  vi	  inte	  vill	  
testa	  om	  en	  broder	  eller	  syster	  i	  en	  given	  sitaution	  kom	  till	  samma	  svar?).	  Vi	  säkerställer	  som	  
rotarianer	  våra	  tankar,	  vårt	  tal	  och	  våra	  handlingar	  på	  detta	  sätt.	  Teoretiskt	  skall	  rotarianer,	  som	  
befinner	  sig	  tillsammans	  i	  en	  viss	  sitaution,	  komma	  fram	  till	  samma	  agerande	  utan	  att	  byta	  ett	  ord	  
med	  varandra,	  	  bara	  genom	  att	  låta	  svaren	  på	  4-‐frågeprovet	  	  styra.	  

De	  skall	  fungera	  som	  en	  sorts	  generell,	  moralisk	  analys	  av	  en	  sitauation	  i	  tillvaron	  som	  kan	  vara	  både	  
avgörande	  och	  stor,	  men	  också	  i	  små	  saker.	  Efter	  genomgången	  av	  de	  fyra	  frågorna	  och	  deras	  svar,	  
tar	  vi	  beslut	  om	  hur	  vi	  skall	  se	  på	  saker,	  uttala	  oss	  om	  dem	  eller	  styra	  upp	  våra	  handlingar.	  Frågorna	  
är	  medvetet	  lagda	  i	  en	  viss,	  logisk	  sekvens,	  så	  att	  den	  inre	  dialogen	  kan	  producera	  ett	  
svar/resultat/guidning.	  	  

Frågorna	  som	  sådana	  behöver	  knappast	  analyseras	  väldigt	  djupt.	  Dom	  är	  ju	  relativt	  tydliga,	  enkla	  och	  
korta.	  Däremot	  kan	  man	  reflektera	  över	  att;	  	  

Nummer	  1.	  &	  2.	  är	  kopplade	  till	  varandra	  och	  rör	  huvudsakligen	  grundmoralen	  i	  allting.	  Sanning/lögn	  
och	  rättvist/orättvist	  ställt	  mot	  varandra.	  	  

Nummer	  3.	  känns	  ju	  väldigt	  ”rotariansk”	  och	  syftar	  till	  att	  alltid,i	  alla	  sammanhang,	  hålla	  vårt	  fokus	  
på	  de	  rotarianska	  grundvärdena;	  att	  producera	  goodwill	  och	  vänskap.	  	  

Nummer	  4.	  kan	  känns	  lite	  främmande	  i	  detta	  sammanhang	  för	  oss	  nordbor,	  men	  det	  är	  kanske	  valet	  
av	  ordet	  ”fördel”,	  som	  för	  oss	  har	  en	  kommersiell	  klang,	  som	  stör,	  men	  det	  kan	  man	  byta	  ut	  mot	  
”bra”,	  så	  blir	  det	  lite	  mindre	  amerikanskt.	  	  

	  

	  


