


Tore Nordenstarn 

Ndgra sidor om moralens villkor 

1.Om godheten 

Willy Kyrklund frarnhaver i sin essa Orn godheten att godheten har utvecklat 
sig till att bli ett rnansklighetens gissel. Diliga manniskor kan vara illa nog. De 
verkligt goda manniskorna ar etter varre. Synpunkten utlaggs p i  foljande vis i 
en central passage i texten: 

Diliga manniskor f i r  svirt att s l i  sig fram. Vid tillsattandet av hogre poster i 
samhallet blir de ofta overspelade av de goda. 

Harav foljer att begransade olyckor och tragedier ofta nog orsakas av diliga 
mhniskor. Brutala och defekta individer itar sig ocksi den tortyr och de bodelsgar- 
ningar som ar ofrinkomliga i kampen mot den onda saken. De verkligt stora 
katastroferna daremot, krig, svalt, forfoljelse av minoriteter och sjalvtankare, mans- 
klighetens eventuella totalutrotning av manskligheten, administereras av goda man- 
niskor som tror p i  en god sak 

och bekampar det onda (Om godheten, S. 26 i originalupplagan frin 1988.) 

Willy Kyrklund liter Pontus Pilatius st% for en av godhetens varianter, den 
plikttrogne arnbetsmannen som pitvingar folket det som det inte sjalvt forstir 
att det behover (incasu vattenledningar). Ankefru Porsing ar en annan variant. 
I sin stravan efter godhet skickar hon varje rndnad kr. 800:- , senare hojt till 
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900:- , till hjalporganisationen Lammets Krubba. Myran som >>slapar sitt 
beromda strd /till samhallsbyggnadencc ar en tredje variant, nen enkel bild av 
arbete / for ett gemensamt gott och darmed nogcc. Pd 1960-talet bodde jag ndgra 
dr i Sudan, ett land dar medmansklighet och omtanke om andras ve och val sdg 
ut att styra livet i en utstrackning som var overraskande for en ung nordeuropi. 
Den som den gdngen hade spltt att denna del av varlden trettio l r  senare skulle 
styras av en samling religiosa fanatiker som satt sig som mdl att forvandla 
landet Sudan med dess 135olika sprdk och lika mdnga kulturer till en islamsk 
enhetsstat, skulle ha motts med undran och vantro. Att en regering av denna 
kaliber ocksd skulle kunna rekrytera individer med universitetsutbildning frdn 
Cambridge 0.d. verkade den gdngen inte sannolikt. 

Den kyrklundska tesen om godhetens ondartade framtradanden ar inbakad 
i en god portion etisk relativism, uVad som ar en god sak bestammes av det 
personliga tycketcr, s t k  det p i  ett stalle i Om godheten. >>Engod sak kan vara 
vilkensomhelst ide eller dess materiella hypostascc, till exempel ukodyrkan, 
Adolf Hitler, Josef Stalin, Coca-Cola, sexuell avhillsamhet, Hammarby is- 
hockeylag, kvinnosaken, solbad, vinterbad, gyttjebad, duschcc. 

Om godheten uppmarksammar tvi  allmant utbredda fenomen: for det forsta 
de standigt upprepade forsoken frdn moralistiskt hill att monopolisera det 
etiska omrddet, for det andra benagenheten att betrakta etiken som ett privat 
omride avskarmat frdn alla mojligheter att dstadkomma enighet med rationella 
medel. 

Detta leder fram till ett par beslaktade frdgor som de foljande sidorna vill 
forsoka att kort och antydningsvis besvara: 

(1)Var finns etiken? Om moral inte ar detsamma som moralism, vad ar 
det dd? 

(2)Vad ar etikens villkor? Om moralen inte bara handlar om individuellt 
tyckande, smak och preferenser, vad ar det d l  det handlar om? 

2. On1 etikens plats 

N L  man befattar sig med filosofi vid vlra universitet i vdra dagar, f i r  man lara 
sig att moral kan behandlas p i  tre satt. I den normativa etiken forsoker man att 
stodja och sprida antaganden om vad som ar moraliskt ratt och gott. Under en 
stor del av 1900-talet betraktades detta som en akademiskt suspekt syssla. Med 
utgdngspunkt i positivismens uppdelning av varlden i fakta och vtirden avfar- 
dades den normativa etiken som en ovetenskaplig och irrationell del av tillva- 
ron. Det var namligen, ansig man, bara fakta som kunde behandlas veten- 
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skapligt och darmed rationellt. I Sverige utvecklade Axe1 Hagerstrom sin egen 
variant pd detta tema, den sd kallade vardenihilismen. Det kan inte finnas ndgon 
vetenskap i moral, bara om moral, sorn han formulerade det i sin installations- 
forelasning Om moraliska forestallningars sunning vid Uppsala universitet dr 
1911. De senaste irtiondena har den normativa etiken dtererovrat en del av sina 
tidigare skansar, inte minst i form av tillampad etik (t.ex. medicinsk etik i 
respiratorns och genteknologins spdr). I den analytiska etiken ar milet att 
karakterisera de begrepp och utsagor sorn ingdr i den normativa etiken, t.ex. 
begreppen om det moraliskt goda och ratta. Detta ansdgs i positivismens dagar 
sorn den enda filosofiskt respektabla delen av etiken och ar framgent en 
dominerande del av universitetsfilosofin. Det tredje sattet att befatta sig med 
moral ar att studera moralforestallningar med samhallsvetenskapliga metoder, 
t.ex. sociologiska eller socialantropologiska undersokningar av folks meningar 
om dodsstraff och abort och kvinnors stallning i samhallet i olika delar av 
varlden (deskriptiv etik, empirisk etik). 

Det gdr inte sarskilt bra att placera den kyrklundska texten om godheten i 
ndgot av dessa tre bds, aven om man kan dra fram passager har och dar sorn 
kan karakteriseras sorn mer eller mindre tydligt normativa, analytiska eller 
beskrivande. Det gdr inte heller bra att placera alla filosofiska texter om moral 
i de tre namnda bdsen. En filosofisk forfattare sorn Ludwig Wittgenstein ar ett 
exempel. Man kan saga sig, sorn mdnga ocksd gor, att eftersom det inte finns 
ndgra ordentliga inslag av vare sig normativ, analytisk eller deskriptiv etik i 
dennes forfattarskap, sd har han heller inte bidragit ndgot sarskilt till omrddet 
etik. Detta strider emellertid mot Wittgensteins egen sjalvforstdelse. Om sitt 
forsta publicerade arbete, Logisch-philosophische Abhandlung, mest kand 
under titeln Tractatus logico-philosophicus, har han sjalv sagt att dess poang 
ar av etiskt slag. Men han ansdgpd 1910-talet n L  han skrev den texten att etiken 
tillhor det sorn man inte kan saga ndgot om. Etiken tillhor liksom estetiken det 
outsagliga, vilket inte forhindrar just detta frdn att vara det viktigaste av allt. 
Det sorn inte kan sagas mdste visas. Etiken mdste visa sig i ens eget liv. Pd 
1930- och 40-talet utsatte Wittgenstein sina tidigare isikter for en massiv kritik 
och kom bland annat fram till att man faktiskt kan saga en he1 del om det sorn 
han tidigare hade betraktat sorn bortom sprdkets domvarjo. I de manuskript 
sorn utgivits efter Wittgensteins dod under titeln Filosofiska undersokningar 
behandlas frdgor sorn i allra hogsta grad har med etik att gora. Philosophische 
Untersuchungen har sorn Ben Tilghman betonat en moralisk dimension. Det 
handlar inte om normativ eller deskriptiv eller analytisk etik i vanlig mening. 
Det det handlar om ar att undanroja vdra tendenser till att missforstd vad vdra 
begrepp och distinktioner egentligen innebar, inte minst den skarpa skillnaden 
sorn vi garna tanker oss finnas mellan kropp och sjal. Och det det handlar om 
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Moralen ar inbakad i sjalva sprlket. ~~Filosofiskaundersokningar ar en sam- 
manhangande piminnelse om spriket som tillsammans med den underliggande 
livsformen konstituerar manskliga forhbllanden, som med nodvandighet ar 
moraliska forhillandencc (Tilghman, s.115). 

Men moralen ar inte bara innebyggd i sprbket. Den ar tillstades i alla vAra 
omgivningar. Moralen sitter bokstavligen i vaggarna. Olikheterna i sattet att 
indela familjebostader i olika kulturer Aterspeglar skillnader i moralsyn. De 
klara granserna mellan manliga och kvinnliga omrAden i ett typiskt hem i 
huvudstaden i Sudan hanger samman med centrala inslag i den formen av 
arabisk moral som man finner dar (forestallningar om vad ara, blygsamhet och 
vardighet innebar), och utomhusplatsernas viktiga roll i det sociala livet iter- 
speglar och forstarker de allmant utbredda forestallningarna om vad gastfrihet 
och generositet betyder. Se  till exempel pb foljande planritning som ar hamtad 
frin Munira Hamed El Niel Daifallas nyutkomna licenciatavhandling Utiliza-
tion and Differentiation of Space. Huset ligger i ett traditionellt bostadsomrbde 
i huvudstaden i Sudan. Hush2llet bestir av tolv personer: en sextio br gamma1 
anka, hennes ogifta syster, en gift dotter som bor dar temporart med sina tre 
barn samt ytterligare tv i  dottrar och fyra soner. Tomten ar p i  277kvadratmeter, 
varav 154ar bebyggd mark och resten bestir av uterum. Uterummen har i det 
mycket varma klimatet en central roll i det sociala livet. De tre grannhushbllen 
bestb  av slaktingar. Slakt- och stambanden ar starka i Sudan. De ingbr i 
moralens karna i detta land. 

Munira Hameds arbete ar -utan att hon sjalv gor nigot stort nummer av det -
ett utmarkt exempel p i  vad det kan innebara att kartlagga moralens arkitektur. 
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3. Om nigra stiende villkor 

Mot alla former av moralism och etisk relativism vill jag stalla tre teser: 

(1) Den manskliga moralen ar underkastad vissa stdende villkor. God- 
tycket mlste darfor rora sig inom vissa ramar. 

Det forefaller mig viktigt att bidra till att oka och sprida forstlelsen av dessa 
begransande forhillanden sorn har att gora med vl r  biologiska natur, inklusive 
den genetiska programmering som vi ar underkastade, och vdra geografiska 
livsvillkor och vidare med de betingelser som mlste vara uppfyllda for att sakra 
ett nigorlunda manskligt liv. Ett visst mltt av tillit manniskor emellan ar till 
exempel ett overlevnadsvillkor. Ett visst mitt av tillit tillhor de nodvandiga 
villkoren for moralens mojlighet (for att uttrycka det hela nigot kantianskt). 

(2) Det finns en karna i moralen som ar primar i forhdllande till alla 
politiska och religiosa ideologier. 

Religioner och politiska stromningar ar raska att utnyttja moralen for sina 
syften, men att saga att all moral mlste basera sig p i  till exempel ett religiost 
grundlag ar att satta vagnen framfor hasten. 

AV detta foljer det att det faktiskt finns en gemensam grund att s t i  p l  i v l r  
mlngkulturella varld. Etisk relativism ar ett faktum i betydelsen att det finns 
stora variationer p l  det moraliska omrldet. Etisk relativism i betydelsen att allt 
ar lika gingbart pd det moraliska omrldet ar daremot ett misstag. I moralfilo- 
sofin kan man for ovrigt konstatera att de etiska relativisterna och deras 
motstdndare brukar gora samma fel. De soker efter det gemensamma p i  fel 
nivd. Men om man forsoker finna gemensamheter p i  norm- och vardeplanet, 
brukar resultatet bli vagt och intetsagande. Det som bide  relativister och 
absolutister brukar forbise ar att alla de skiftande synpunkterna p i  det etiska 
omrldet ar svar p i  samma grundlaggande frlgor, frlgor som nodvandigtvis 
mdste besvaras p l  ett eller annat vis i alla kulturer (Se vidare Aristoteles, Den 
nikomakiska etiken, ett arbete som efter mer an tv l  tusen l r  fortfarande ar den 
basta introduktionen som finns till moralfilosofin. Martha Nussbaum och 
Amartya Sen tillhor dem som i dag forvaltar traditionen frin Aristoteles p l  
basta vis). 

(3) Det finns ett bra vaccin mot fanatism och andra former av moralisk 
enogdhet, namligen mdngkulturalitet. Vaccinet ar effektivt, men det 
hjalper inte alltid. Men det ar battre an ingenting, mycket battre an 
ingenting. 
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