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TORBJÖRN TÄNNSJÖ

Om rationalitet

Jag tänker gå ut. Ska jag ta med mig paraplyet? Det kanske kommer 
att börja regna. Men det kanske inte börjar regna. Det är obekvämt att 
bära på paraplyet. Men det är obehagligt att bli blöt, om det skulle 
börja regna. Hur ska jag göra?

Jag frågar kanske en beslutsteoretiker. Han ber mig att tänka över 
de olika möjliga tillstånd världen kan vara i och han ber mig försöka 
värdera de motsvarande utfallen, som blir resultatet av respektive 
handlingssätt i tillståndet. Antag att han är framgångsrik med mig. Jag 
kan inte bara säga att av de olika möjliga utfallen så är det värsta att 
sakna paraply när det börjar regna och det bästa att inte ha paraply om 
det inte börjar regna utan jag kan också ta ställning till olika lotterier, 
som placerar in hur det är att ha paraply om det regnar mellan dessa 
alternativ. Detsamma kan han göra med hur det är att ha paraply om 
det inte börjar regna. Beslutsteoretikem ber mig nu representera min 
situation på följande sätt:

Det börjar regna Det börjar ej regna

Ta med paraply 0,7 0,5

Ta ej med paraply 0 1

Beslutsteoretikern förklarar för mig att siffrorna i matrisen represente
rar styrkan i mina preferenser, som jag uttryckt dem genom att ta ställ
ning till de olika lotterierna. ”Måtten är unika upp till positiva linjära 
transformationer”, tillägger han.

Beslutsteoretikern ber mig nu tänka över ännu en aspekt av min 
situation. Hur sannolikt menar jag det är att det ska börja regna resp 
inte börja regna. Jag tänker noga över frågan, konsulterar väderleks
rapporten i tidningen och kommer fram till att sannolikheten är fifty- 
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fifty. Men nu börjar jag bli otålig. Jag vill veta hur jag bör göra.
”Vänta ett ögonblick”, säger beslutsteoretikern, ”så ska jag räkna 

ut vad som är rationellt för dig att göra”. Han multiplicerar värden och 
sannolikheter och summerar för varje rad i matrisen och konstaterar:

”Du ska ta med paraplyet”.
”Varför ska jag göra det?”, undrar jag.
”Jo, väntevärdet av att ta med det (0,55) är högre än väntevärdet 

av att inte ta med det (0,5)”, svarar beslutsteoretikern.
Vad slags råd är det jag fått av beslutsteoretikern? Vad kan han 

rimligen mena med att det är ”rationellt” för mig att ta med paraplyet? 
Vad är hans råd värt?

Betyder det att jag handlar rätt om jag tar med paraplyet? Det vore 
djärvt att påstå något sådant. Jag kanske borde låna ut mitt paraply åt 
någon som behöver det bättre än vad jag gör.

Kan man säga att, av de alternativ som föreligger, och om vi tänker 
bort andra som kan beröras av beslutet, så är att ta med paraplyet vad 
jag bör göra? Det är också djärvt att påstå något sådant. Jag kanske 
skulle bli lyckligare om jag blev blöt. Detta är kanske inte något jag 
vill bli, men något som vore bra för mig om jag blev. Jag kanske 
förtjänar att bli blöt!

Kanske ska svaret inte alls förstås som normativt. Kanske uttrycker 
det snarare ett estetiskt ideal. Om jag tar med paraplyet, så uppnår jag 
en viss sorts konsistens mellan min önskningar, mina trosföre
ställningar och mina handlingar.

Är det ett bra svar? Jag tycker inte det. Man kunde väl ha frågat 
mig en enklare fråga: vill du ta med paraplyet eller ej? Antag att jag 
hade svarat att jag inte vill ta med det. Om jag då hade avstått från att 
ta med det, så hade mina önskningar och mina handlingar ”hängt ihop”.

Beslutsteoretikern tycker kanske att detta slags sammanhang är för 
ytligt. Jag bör också ta hänsyn till vad jag tycker om de olika möjliga 
utfallen och om hur sannolika de framstår för mig.

Men varför ta hänsyn till just detta? Mera bestämt: varför ta hänsyn 
till vad jag tycker om de olika utfallen (till mina preferenser beträff
ande utfallen) om man inte ska ta hänsyn till vad jag tycker om själva 
handlingsalternativen?

Men mina preferenser för handlingsalternativen är inte ultimata, 
svarar kanske beslutsteoretikern. Sådana (instrumentella) preferenser 
kan just kritiseras ur rationaliatetssynpunkt.
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Det svaret är gott och väl då det gäller att visa att mina preferenser 
för handlingsalternativen är irrelevanta ur rationalitetssynpunkt. Men 
hur är det då med mina preferenser för utfallen? Är inte de också 
instrumentella?

Om jag inte vill bli blöt så beror det väl på att jag tänker att det är 
obehagligt att bli blöt, eller att jag kommer att ha besvär med att torka 
mina kläder, när jag väl har blivit blöt, osv. Jag kanske tror att jag 
kommer att göra en slät figur då jag anländer till en viss person, dry
pande blöt. Men vad vet jag vid närmare eftertanke om allt detta? Vad 
ver jag om i vilken grad de olika ”utfallen” representerade i matrisen 
tillfredsställer mina ultimata önskningar? Är jag bara en smula skep
tiskt lagd måste jag medge att jag inte vet ett dugg om den saken. Här 
handlar det ju bl.a. om effekter på lång sikt. Jag kanske kommer över 
en del sociala hämningar, om jag blir blöt. Personen jag vill göra in
tryck på kanske får ett bättre intryck av mig om jag kommer blöt än 
torr.

Beslutsteoretikerns argument tidigare, att mina preferenser för 
handlingsalternativen är irrelevanta för frågan om rationaliteten av mitt 
beslut tycks pressa honom ännu ett steg tillbaka. Mina preferenser för 
de olika utfallen är lika irrelevanta, liksom mina ställningstaganden till 
de lotterier beslutsteoretikern presenterade mig med.

Vad beslutsteoretikern bör fråga mig är i stället vilka värden jag ser 
som fundamentala. För vart och ett av utfallen i matrisen ovan måste 
jag gå med på att det kan gå på många olika sätt med tillfredsställen- 
sen av mina fundamentala preferenser. På så många olika sätt, i själva 
verket, att det är svårt att alls föreställa sig att vi kan rada upp dem 
och åsätta dem sannolikheter.

Kanske kan man för vart och ett av utfallen urskilja ett värsta och 
ett bästa möjliga utfall beträffande mina fundamentala preferenser? 
Kanske har de olika utfallen olika värsta möjliga utfall beträffande 
tillfredsställelsen av mina fundamentala preferenser. I så fall kan vi 
omvandla det som såg ut som ett enkelt beslut under risk till ett 
komplicerat beslut under osäkerhet. Men det finns inga okontrover
siella sätt inom beslutsteorin att handskas med denna typ av värde- 
ringsmässig osäkerhet.

Det är också möjligt att vi tvingas konstatera att, för vart och ett 
av utfallen gäller, att vad som helst är möjligt, då det gäller tillfreds
ställelsen av våra fundamentala intressen. Värsta och bästa möjliga 
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utfall beträffande tillfredsställensen av våra fundamentala preferenser 
är desamma för de olika utfallen i matrisen ovan. Nu är det ännu mera 
uppenbart att beslutsteoterikern är oförmögen att säga oss något om 
vad det är rationellt för oss att göra i situationen.

Har vi gått för långt då vi kräver att fundamentala preferenser, pre
ferenser som vi har för olika tillstånd för dessa tillstånds egen skull, 
inte för några konsekvenser de kan tänkas föra med sig, ska beaktas 
av ett rationellt beslut? Borde vi ha tagit våra preferenser för utfallen 
i matrisen för givna?

Tja, det låter sig sägas. Men i så fall låter det sig också sägas att 
vi kunde ha tagit våra preferenser för alternativen för givna. Det är 
svårt att se något bra argument för att förkasta det senare men accep
tera det förra. Går vi på den senare linjen uppnår vi också en avsevärd 
förenkling av beslutsteorin.
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CHRISTIAN MUNTHE

Teknikbeslut och ofrivilliga risker

Politiska beslut om tillståndsgivning för industrier och andra anlägg
ningar som tillämpar naturvetenskap och teknik (hädanefter benämnda 
”teknikbeslut”) väcker ofta livlig debatt. Denna handlar till stor del om 
de risker för omkringboende som skapas av sådana anläggningar och 
då ofta hur stora risker det är försvarbart att utsätta människor för. 
Ibland skymtar emellertid också en annan infallsvinkel, nämligen att 
huruvida de som utsätts för riskerna ifråga har samtyckt till detta är 
relevant för om beslutet är acceptabelt.

Angående lokaliseringen av kärnkraftverket i Barsebäck har t ex 
många danskar, även på hög politisk nivå, reagerat mot att verkets 
riskzon innefattar danskt territorium. De argumenterar ungefär så här: 
Om svenskarna, via sina politiska representanter, väljer att utsätta sig 
för kärnkraftens risker så må det vara hänt. Men det är oacceptabelt att 
utsätta danskar, som inte har gått med på detta, för dessa risker.

Den planerade Öresundsbron mellan Danmark och Sverige medför 
risker för minskat inflöde av saltvatten i Östersjön, vilket i sin tur 
hävdats kunna ha stora negativa miljökonsekvenser. Flera östersjö- 
stater, bl a Finland, har mot bakgrund av detta invänt mot byggandet 
av Öresundsbron, att det är oacceptabelt av Danmark och Sverige att 
utsätta andra stater och deras invånare för dessa risker. Att svenskar 
och danskar väljer att utsätta sig för dem är deras sak - de får ”skylla 
sig själva”. Men övriga östersjöstaters medborgare har inget val; de 
blir påtvingade en extra risk som de inte har bett om.

Det är lätt att se hur analoga resonemang kan anföras i samband 
med de flesta teknikbeslut - lokala protester mot sådana är ju numera 
så vanliga att de fått ett eget namn: ”NIMBY” (förkortning för ”not in 
my backyard”). Jag har tidigare argumenterat för att sådana protester 
dels är rationella, dels nyttiga för beslutsprocessens kvalitet och 

7



därmed värda att tas på allvar av beslutsfattare (Munthe 1990). Det 
finns dock förslag som går utöver detta och fäster en grundläggande 
vikt vid huruvida risker är frivilliga eller ej. Att ofrivilliga risker är 
mindre acceptabla än frivilliga har, i linje med detta, av flera debattö
rer föreslagits vara ett övervägande som är generellt relevant för tek
nikbeslut (Elster 1978, ss. 27 & 35; Hansson 1987; Martin & Schin- 
zinger 1989, ss. 67-69; Möller 1986, s. 98; Nordin 1992 samt Shrader- 
Frechette 1991).

Men är det faktum att ett teknikbeslut utsätter ett antal personer för 
ofrivilliga risker i sig ett extra skäl för att beslutet är felaktigt? Och 
om de berörda tvärtom samtycker till att utsättas för de risker beslutet 
medför, gör det automatiskt att beslutet är mer acceptabelt? Mitt svar 
på båda dessa frågor är negativt. Men att ett beslut inte blir fel av att 
vissa av de risker det ger upphov till är ofrivilliga är samtidigt fören
ligt med att teknikbeslut i allmänhet bör fattas med hänsynstagande till 
denna faktor. Detta förefaller extra rimligt när det gäller hur en god 
policy för teknikbeslut bör utformas.

1. Vilka risker är ofrivilliga?
Krav på samtycke talar ofta om informerat samtycke - så även i dis
kussionen om ofrivilliga risker (Martin & Schinzinger, ss 67-69; 
Möller, ss 97-98; Shrader-Frechette, s 139). Detta aktualiseras av att 
kravet knyts till konkreta procedurer där ”samtycke” betyder ungefär 
samma sak som ”verbalt eller på annat sätt uttryckt samtycke”. En per
son kan i denna mening samtycka till något hon vill slippa, nämligen 
om hon inte har korrekt information om vad det är hon samtycker till. 
När jag hädanefter talar om samtycke avses i stället ”icke i strid med 
vad personen vill”. Personen A samtycker alltså till att utsättas för 
risken R (eller R är frivillig) om och endast om R inte är i strid med 
vad A vill. På motsvarande sätt är R ofrivillig om och endast om R är 
i strid med vad A vill.

Men har då svenskarna verkligen samtyckt till riskerna med Barse
bäck och Öresundsbron? Visserligen har de valt representanter till ett 
parlament, som i sin tur har accepterat riskerna ifråga. Men detta är ju 
förenligt med att ingen svensk (undantaget en majoritet riksdagsleda
möter) vill bli utsatta för dessa risker. Dels kanske valet av parti skett 
utan att de tänkte så mycket på just dessa frågor, fast de nu visar sig 
viktiga för dem. Dels kan de ha gjort sitt partival utifrån i huvudsak 
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andra överväganden, t ex ekonomiska, trots att de visste att partiet 
ifråga skulle verka för uppkomsten av risker som de inte vill bli utsatta 
för. Dels kan de ha röstat på representanter som är emot kärnkraften 
respektive Öresundsbron. Hur vanligt det är att argument som hänvisar 
till att personer utsätts för ofrivilliga risker är tillämpliga, hänger såle
des i stor utsträckning på hur vi förstår detta med att det faktum att 
någon utsätts för en risk är i strid med vad denna person vill.

Grovt sett kan vi skilja mellan två olika sorters fall av ofrivillighet. 
I det första fallet är det fråga om direkt tvång, som när en väskryckare 
vrider handväskan ur handen på en gammal dam. Personen som tving
as blir i detta fall helt enkelt utsatt för något som personen inte vill bli 
utsatt för. Det andra fallet är som när jag av en rånare ställs inför valet 
mellan pengarna eller livet och väljer livet. I detta fall gör jag vad jag 
vill; jag behåller livhanken genom att lämna ifrån mig mina pengar. 
Men anledningen till det är ju i sin tur att rånaren sett till att jag 
befinner mig i en situation där jag måste göra detta val, och det är nor
malt en situation som jag inte vill befinna mig i.

Många av de risker som är resultatet av teknikbeslut är säkerligen 
ofrivilliga på det första sättet. Så verkar exempelvis vara fallet när det 
gäller risker för danskar till följd av Barsebäcks lokalisering.

I andra fall kan det dock vara knepigare. Antag t ex att ett process- 
tekniskt företag vill etablera en industrianläggning i din kommun. Du 
själv är helt på det klara med att du inte vill bli utsatt för de risker 
detta skulle innebära. Eftersom frågan blivit en het politisk potatis i 
det stundande kommunalvalet kan du påverka huruvida anläggningen 
byggs eller inte genom ditt välj arbeteende. Men frågan om anlägg
ningen ska byggas eller ej är inte det enda du bryr dig om. Du är 
också mycket intresserad av att det ska finnas en god och inte alltför 
dyr kommunal barnomsorg för dina barn. Tyvärr visar det sig, då du 
undersöker hur kommunens olika partier ställer sig, att de som är 
negativa till att låta industrianläggningen byggas också vill skära 
ordentligt i den offentliga servicen och vice versa. Du blir således 
tvungen att prioritera och väljer då att rösta för en fortsatt god barn
omsorg, trots att du då också stöder att anläggningen ifråga etableras. 
Det parti du röstar på får majoritet och anläggningen byggs, med re
sultatet att du utsätts för just de risker du inte ville bli utsatt för.

Har du i detta fall samtyckt till att utsättas för de risker som den 
processtekniska anläggningen medför - är de frivilliga? Ett jakande 
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svar på den frågan kan stödjas med att du ju faktiskt röstat på ett parti 
som accepterar dessa risker. Detta är vad Martin & Schinzinger (s 69) 
tar fasta på då de hävdar att det, för att de risker personer tar ska vara 
frivilliga, räcker om riskerna godkänts av valda representanter för 
dessa personer. Detta förefaller dock vara en väl långtgående delege
ring av enskildas privata sfär. För även om vi som representanter för 
en person endast räknar sådana valda ombud som denna person röstat 
på, så står det ju dessa representanter fritt att acceptera att personen 
utsätts för risker som inte deklarerats i valmanifest eller dylikt. Perso
nen ifråga kan då rimligen inte genom sitt röstbeteende sägas ha god
känt sin valda representants agerande. Dessutom, även om du faktiskt 
godkände representantens planer på att utsätta dig för vissa risker, så 
kan du ju helt enkelt ha ångrat dig i efterhand.

Även om vi bortser från sådana komplikationer är det emellertid 
inte självklart att ditt röstbeteende innebär att de risker du utsätts för 
från den processtekniska industrin är frivilliga. Ditt stöd för partiet 
som accepterar riskerna beror ju nämligen enbart på att du hamnade 
i en situation där du blev tvungen att välja mellan att stödja anlägg
ningen eller att stödja barnomsorgen. Detta är en situation som du 
själv helst skulle ha sluppit och som är ett resultat av andra personers 
ageranden. Kan man då inte säga att dessa personer ställt dig i ett läge 
som motsvarar rånarens ”pengarna eller livet” - att de har tvingat dig 
att välja mellan två ting som du inte vill behöva välja mellan?

Detta resonemang bygger på att den politiska situationen tas för 
given, men så kanske det inte måste vara. Du kunde ju ha startat ett 
eget parti som stödde god barnomsorg och var emot etableringen av 
anläggningen. Du skulle kunna replikera att ett sådant projekt skulle 
tvingat dig att offra all fritid, mycket pengar, kontakten med familjen 
etc. och att detta är en följd av andras ointresse och/eller uppbindning 
till redan etablerade partier. Att du valde att inte starta ett eget parti 
är således en följd av att andra, genom sitt agerande, tvingat dig att 
välja mellan detta och några av de viktigaste ingredienserna i din till
varo.

Nu förutsätts förstås att det inte finns tillräckligt många andra som 
skulle varit villiga att hjälpa dig med det nya partiet. Men även om så 
är fallet så tål det att tänka på om ditt resonemang visar att du befinner 
dig i en påtvingad ”pengarna eller livet”-situation. För vad du hän
visar till här kan ju vara att varje annan kommuninvånare är oense 
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med dig, antingen i fråga om etableringen av anläggningen eller ifråga 
om hur mycket pengar som ska satsas på barnomsorgen. Är verkligen 
det faktum att andra inte delar dina åsikter något som talar för att du 
därmed utsätts för tvång från deras sida?

Frågan här gäller vad ordet ”samtycke” ska betyda då det figurerar 
i en viss etisk norm. Vi skulle kunna säga att du inte samtycker till de 
risker som den processtekniska anläggningen medför, men att detta 
likväl inte är någon extra nackdel. Vi hävdar då att en etisk norm 
enligt vilken ofrivilliga risker gör beslut sämre inte är en rimlig norm, 
såvida inte ord som ”ofrivillig”, ”samtycke” etc ges andra innebörder. 
För att få en klarare bild av vad som krävs för att samtycke i en 
moraliskt intressant mening ska föreligga är det således nödvändigt att 
närmare se efter vilken sorts norm vi tänker oss att detta begrepp ska 
figurera i.

2. Absolut krav eller avvägningsfråga?
Antag att befolkningen på den ort som är överlägsen ur säkerhetssyn
punkt motsätter sig att ett kärnavfallsförvar placeras där. Innebär tan
ken om att ofrivilliga risker är värre än frivilliga att det därmed vore 
fel att genomdriva en lokalisering till denna ort? Under förutsättningen 
att ortens invånare inte heller önskar ett förvar som brister i säkerhet 
är det inte uppenbart. Visserligen skulle en påtvingad lokalisering av 
förvaret utsätta människor för ökade risker som de motsätter sig, men 
samtidigt skulle ju detta bespara dem det osäkrare förvar som de inte 
heller önskar.

Det som gör detta fall så speciellt är att det strukturellt liknar det 
spelteoretiska exemplet om fångarnas dilemma: om var och en får som 
de vill i ett avseende (dvs slipper en ofrivillig riskökning), så går 
detta emot vad de vill i ett annat avseende. Det går naturligtvis att 
tänka sig en rad konkreta fall av denna typ. Enligt min bedömning är 
detta ett mycket gott skäl att tillbakavisa möjligheten av ett absolut 
moraliskt förbud mot att utsätta personer för enskilda risker utan deras 
samtycke.

En sådan norm skulle annars passa väl in i en plikt- eller rättighets- 
etisk ram med ett absolut moraliskt förbud mot att kränka personers 
autonomi och har i Sverige förespråkats av Ingemar Nordin (1992, ss 
128-137). Nozick (1974, ss 73-76) har liknande idéer, men menar 
också att ofrivilliga risker kan godtas om den som utsätts för risken 
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kompenseras. I en tolkning (”full kompensation” i Nozicks termino
logi) innebär detta endast att den som utsätter P för en risk mot Ps 
vilja kan köpa Ps samtycke (varvid det inte längre är fråga om en 
ofrivillig risk). Sådan kompensation godtas också av Nordin. Enligt en 
annan idé om kompensation är det godtagbart att utsätta någon för en 
ofrivillig risk även om denne endast kompenseras till den grad som 
skulle få henne att godta den om hon hade vidtagit ”rimliga anpass
nings- och säkerhetsåtgärder” för att slippa bli utsatt för risken ifråga 
(Nozick, ss 57-58). Judith Jarvis Thomson menar å sin sida att det 
finns saker som inte går att kompensera (t ex döden) och att risker för 
detta därför måste vara frivilliga för att vara godtagbara (1986, s 158). 
Shrader-Frechette instämmer med detta men hävdar dessutom att det 
krävs både samtycke och kompensation för att det ska vara godtagbart 
att utsätta P för risker (ss 86 & 139).

I mina ögon talar dock alltså möjligheten av fall liknande exemplet 
med lokalisering av kärnavfallsförvar mot denna typ av syn på ofrivil
liga risker. Dessutom skulle en sådan syn möjliggöra att en enda 
önskan hos en enda (ytterst rigid) person tillåts blockera dels hur stora 
förbättringar som helst för såväl denna person som andra, dels att 
denne och andra får som de vill i mycket stor utsträckning.

I fortsättningen koncentrerar jag mig därför på den mer modesta 
idén att det faktum att en person inte samtycker till att utsättas för en 
risk är ett gott, men inte nödvändigtvis tillräckligt, skäl för att inte 
utsätta henne för den.

3. Är frivilliga risker alltid acceptabla?
Innebär tanken att ofrivilliga risker är värre än frivilliga automatiskt 
att frivilliga risker är moraliskt oproblematiska? Det är här möjligt att 
grovt skilja mellan två olika synsätt.

Enligt den första synen är individens egen bedömning i den situa
tion då beslutet tas alltid suverän. Om en person samtycker till att ut
sättas för en viss risk, så spelar det ingen roll om hon senare motsätter 
sig att ha blivit utsatt för den. I och med att hon samtyckte i det läge 
där hon utsattes för risken så är det etiskt godtagbart att utsätta henne 
för den. När hon i efterhand ”ångrar sig” får hon helt enkelt skylla sig 
själv.

Denna idé passar väl samman med den absolutistiska syn på rätten 
att inte utsättas för ofrivilliga risker som nämndes ovan. Den ”tidige” 
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Nozicks idéer, likväl som David Gauthiers kontraktualistiskt grundade 
libertarianism (1986), bygger båda på tanken att om bara folk inte be
handlas på ett sätt som står i strid med vad de vill då de behandlas på 
detta sätt så är allting frid och fröjd ur moralisk synvinkel. Ingemar 
Nordin skriver explicit under på detta då det gäller risker (s 136-137). 
Shrader-Frechette (s 153) hävdar inte denna åsikt explicit, men har som 
enda invändning mot att utsätta P för en risk som P samtyckt till, att 
det kanske inte är informerat samtycke. Om en risk som är frivillig i 
min mening föreligger, förefaller hon således inte ha något att invända.

Det bör dock nämnas att Nozick (s 75) överväger möjligheten av 
att den som utsätter någon för en (frivillig) risk kan vara skyldig att 
kompensera den senare om risken aktualiseras. Detta tycks bygga på 
tanken att den händelse som gör att risken är aktualiserad måste hållas 
i sär från själva risken. Även om det inte är rättighetskränkande att 
utsätta någon för en frivillig risk för skada, så är det rättighets
kränkande att utan samtycke utsätta någon för skada (av den typ som 
gör att risken i fråga är aktualiserad), såvida inte offret kompenseras.

Även om vi godtar grundidén att det är enskilda personers vilja 
som avgör vad de får utsättas för, så finns dock alternativ till idén att 
endast viljan under den tid man utsätts för en risk räknas. Enligt en 
annan syn måste vi också ta hänsyn till vad personen senare skulle 
tycka om att ha blivit utsatt för risken. Detta är ett preferensutilita- 
ristiskt färgat synsätt. Om det accepteras blir alltså frågan om vi får ut
sätta en person för en risk bl a beroende av hur detta agerande och 
dess konsekvenser påverkar personen ifråga över tiden. Men i så fall 
blir det också svårt att understödja tanken att ofrivilliga risker alltid 
är värre än frivilliga. För även om en person nu motsätter sig att bli 
utsatt för en viss risk, så kan det ju visa sig att denne person i fram
tiden kommer att föredra att ha blivit utsatt för den (t.ex. om risken 
aldrig aktualiseras och samtidigt medför vissa fördelar för personen 
ifråga).

Enligt den preferensutilitaristiska synen är det dessutom möjligt att 
även om en person allt som allt missgynnas av att bli utsatt för en viss 
risk, så kan det vara godtagbart att utsätta henne för denna risk, även 
om hon inte samtyckt till det. Förutsättningen är att de nackdelar som 
drabbar denna person vägs upp av fördelar för andra personer. Exem
pelvis kan det agerande som utsätter en person för ofrivilliga risker 
minska redan befintliga risker som andra är utsatta för, så att det på 
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det stora hela blir en minskning av de totala riskerna. Ofrivilligheten 
är förstås en minus-post i den preferensutilitaristiska kalkylen. Men 
om denna nackdel kompenseras av fördelar för någon eller några per
soner, så kan det likväl vara godtagbart att utsätta den ofrivillige risk- 
tagaren för risken ifråga.

4. Samtycke och autonomi
Ett rättighetsbaserat förslag som lägger sig mittemellan dessa båda 
extremer har presenterats av Tom Regan (1985, s 378). Denne accep
terar att vi kan rättfärdiga att en person utsätts för ofrivilliga risker 
med hänvisning till att någon annan därmed räddas från att utsättas för 
ofrivilliga risker. Däremot tillåter inte Regan motsvarande resonemang 
om det hänvisar till minskade risker för personer som samtycker till att 
utsättas för dessa. Risker kan alltså inte avvägas mot varandra på utili
taristiskt manér, så att vissa risker är värda att tas för att minska andra, 
om de risker som tas är ofrivilliga och de som minskas är frivilliga.

Regan är rättighetsetiker, dock inte av Nozicks och Nordins absolu
tistiska typ, utan tillåter att rättigheter kränks med hänvisning till 
nyttoskäl. Det naturliga sättet att motivera principen att ofrivilliga 
risker inte kan kvittas mot minskningar av frivilliga risker inom ramen 
för en sådan tradition är att hänvisa till ett moraliskt krav att respekte
ra personer autonomi. Att utsätta någon för en risk som hon inte sam
tyckt till är att göra något med henne som hon inte vill; därmed är det 
också en kränkning av hennes autonomi. Men det är inte självklart att 
en sådan argumentation fungerar, det beror på hur kravet att respektera 
autonomin ska tolkas. Tyvärr ger dock inte Regans egen framställning 
någon vägledning på denna punkt.

Moraliska förbud mot autonomikränkningar som inte är absoluta 
(absoluta förbud av denna typ avfärdades ovan) tar normalt formen av 
en anti-paternalistisk princip, som förbjuder inskränkningar av per
soners autonomi för deras egen skull. Däremot kan sådana inskränk
ningar tillåtas om det krävs för att skydda andra från att skadas i nå
gon viss utsträckning. (Det klassiska exemplet är förstås Mill (1859), 
en modernare variant på samma tema återfinns hos Glover (1977)). 
Utifrån en sådan syn verkar det dock fullt möjligt att godta att någon 
utsätts för en risk mot dennes vilja för att minska risker för andra som 
dessa frivilligt tagit på sig. Autonomikränkningen motiveras ju av att 
risker för andra personer minskas.
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För att komma undan denna konsekvens kan Regan försöka reso
nera såhär: Klausulen att autonomikränkningar kan tillåtas om det 
krävs för att undvika skador på andra än dem vilkas autonomi kränks 
ska inte tolkas så att detta gäller vilka skador som helst. Det viktiga 
ur autonomi-synpunkt är att undvika sådana skador på personer som 
dessa inte önskar. I samband med risker är det alltså endast ofrivilliga 
risker som räknas som skador. Således kan vi inte rättfärdiga 
ofrivilliga risker med att vi därmed minskar frivilliga, även om de 
senare är mycket stora.

Argumenterar man så ligger man emellertid farligt nära ett renodlat 
cirkelresonemang. Det som ska visas är ju just det att ofrivilliga risker 
inte kan uppvägas av att frivilliga risker reduceras. Argumentet för 
detta består i en hänvisning till ett moraliskt förbud mot autonomi
kränkningar. För att detta argument ska fungera visar det sig nu att vi 
måste förutsätta att detta förbud inte tillåter att personer utsätts för 
ofrivilliga risker då detta krävs för att minska stora frivilliga risker för 
andra. Men det var ju alltså precis detta som skulle visas med hjälp av 
hänvisningen till autonomi - vi är tillbaka vid utgångspunkten utan att 
ha erhållit något argument.

Den oklarhet som ligger gömd i talet om ofrivilliga risker blir här 
åter aktuell. En kvinna som utsätter sig för den risk att bli överfallen 
som det innebär att promenera ensam nattetid i ett område där en våld
täktsman härjat den senaste tiden, kan väl i en mening sägas göra detta 
frivilligt. Denna risk skulle minskas betydligt om våldtäktsmannen in
fångades och sattes bakom lås och bom. Men det senare skulle ju ske 
mot våldtäktsmannens vilja och således vara en kränkning av hans 
autonomi. Ska vi då säga att eftersom den risk kvinnan tar är frivillig, 
så får vi inte fängsla våldtäktsmannen under en viss tid med hänvis
ning till att den risk att bli våldtagen som kvinnan utsätts för därmed 
minskas?

Observera att detta är en annan fråga än frågan om vi får tvinga 
våldtäktsmannen att avbryta en påbörjad våldtäkt - i det fallet utsätts 
ju kvinnan för något som helt solklart är ofrivilligt. Det går således 
inte att motivera inlåsningen av våldtäktsmannen med att kvinnan inte 
samtycker till våldtäkt - denne utsätter ju inte kvinnan för våldtäkt, 
utan endast för risken att utsättas för våldtäkt!

En annan tänkbar invändning är att mitt resonemang förutsätter att 
vi har rätt att fängsla folk för att de utsätter andra för risken att 
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utsättas för brott. Men, fortsätter invändningen, vi har endast rätt att 
fängsla personer för de brott de faktiskt begått. Mitt svar på detta är 
att det ger en förenklad bild av vår syn på fängelsestraff. Visserligen 
får vi inte kasta folk i fängelse bara för att det finns en risk att de 
begår brott. Men om de begår brott och sedan försöker begå nya, så 
är de farligare och mer återfallsbenägna än om de inte försökt begå 
nya brott. Då vi dömer dem för de brott de begått finns det därför skäl 
till längre frihetsberövande för att skydda potentiella brottsoffer. 
Kvinnan i exemplet kan således vara ett sådant potentiellt brottsoffer, 
som skulle utsättas för risken att bli våldtagen under en viss period om 
inte våldtäktsmannen fått ett längre straff till följd av sin återfalls- 
benägenhet.

Men kanske är det missvisande att säga att den risk kvinnan tar är 
frivillig. Visst tar hon den, men det innebär inte att hon samtycker till 
att bli utsatt för den, bara att hon föredrar detta framför att sitta inom
hus hela kvällen. Hade hon haft det tredje alternativet att ta en nattlig 
promenad med lägre risk skulle hon ju emellertid förmodligen valt det. 
Men detta alternativ blockeras av våldtäktsmannen, som därmed be
gränsar hennes autonomi. Men i så fall kan ju inte gärna den risk hon 
tar sägas vara frivillig. Den är ju framtvingad av att en annan persons 
agerande förhindrar henne att göra vad hon helst vill.

Om vi tillåter oss att resonera enligt detta mönster får vi en, i mina 
ögon, betydligt rimligare version av autonomi-tanken. Men samtidigt 
riskerar den att bli ganska uddlös. För vilka risker har vi, vid närmare 
eftertanke, samtyckt till i denna mening? Kan vi inte alltid peka på att 
vi helst av allt skulle föredra ett läge där de risker som medförs av våra 
och andras olika aktiviteter var mindre? Om så är fallet tycks principen 
att ofrivilliga risker inte kan uppvägas av att frivilliga risker minskas 
sakna tillämplighet på verkliga fall. Eftersom alla risker vi utsätts för 
av andra är ofrivilliga, så blir det bara en fråga om hur stora de olika 
riskerna är. Vill vi ge principen mer substans verkar vi bli tvungna att 
tolka detta med frivillighet och samtycke på ett sätt som gör den mind
re rimlig. Bl a får vi då svårt att motivera att det kan vara i sin ordning 
att fängsla våldtäktsmannen under en viss tid i ovanstående exempel.

Att det verkar svårt att försvara en substantiell version av principen 
att ofrivilliga risker för en person inte kan uppvägas av att frivilliga 
risker för andra reduceras, innebär dock inte att autonomitanken saknar 
intressanta implikationer i detta sammanhang. För hur än idén om ska- 
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dor på andra preciseras, så kvarstår förbudet mot paternalistiska auto
nomi-inskränkningar. Utifrån detta kan vi säga att om en person utsätts 
för en risk som denne inte vill bli utsatt för, så kan detta agerande inte 
rättfärdigas enbart med hänvisning till att det ligger i denna persons 
intresse. Detta är exempelvis något som Kristin Shrader-Frechette tagit 
fasta på (s 143).

Den anti-paternalistiska hållningen till ofrivilliga risker är oförenlig 
med den utilitaristiska på ett grundläggande plan. Jag har själv i andra 
sammanhang argumenterat mot anti-paternalismen som grundläggande 
moralisk princip på grundval av att den godtyckligt tillmäter personers 
önskningar olika moralisk vikt beroende på när de innehas (Munthe 
1992, s 296). I stället för att åter försöka slita denna tvist, ska jag här 
i stället nöja mig med att hävda, att det på utilitaristisk grund är möj
ligt att stödja en anti-paternalistisk syn på sättet att hantera ofrivilliga 
risker i praktiskt politiskt beslutsfattande.

5. Samtycke och utilitarism
Att utsättas för en risk innebär att det är möjligt och, till någon viss 
grad, troligt att man drabbas av någon form av försämring. Men hur 
troligt detta än är, så är det förenligt med att försämringen ifråga fak
tiskt inte inträffar. Utifrån utilitaristisk synpunkt kan man då fråga sig 
på vilket sätt är det moraliskt bekymmersamt att utsätta personer för 
risker - ofrivilliga eller ej. Om risken inte aktualiseras finns det ju inte 
någon som lider skada.

En naturlig reaktion på denna fråga är, att medvetenheten om att 
man står inför någon form av hot i praktiken alltid medför obehag, va
re sig detta hot blir verklighet eller ej. Dels är det skrämmande i sig. 
Dels ändrar vetskapen om att man löper en viss fara om man agerar på 
vissa sätt förutsättningarna för ens beslutsfattande, så att handlings
alternativ som man tidigare uppfattade som gynnsamma nu upplevs 
som skrämmande. Detta kan i sin tur leda till att man avstår från alter
nativ som faktiskt skulle medföra mycket gott. Är risken ifråga ofri
villig finns det skäl att anta att dessa nackdelar blir värre. Dessutom 
tillkommer känslan av att bli orättfärdigt förhindrad och manipulerad 
i sin livsföring.

Alla dessa nackdelar förutsätter dock att man är medveten om att 
man utsätts för risken ifråga. Är man inte det blir det svårare att moti
vera varför det skulle ligga något moraliskt vägande i att man utsätts 
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för en risk som inte aktualiseras, vare sig man, om man kände till den, 
skulle ha samtyckt till att utsättas för den eller ej. Denna svårighet är 
extra tydlig för den hedonistiske utilitaristen, som ju endast lägger vikt 
vid hur handlingen att utsätta någon för en risk faktiskt påverkar 
dennes (och andras) upplevelser. Kan vi hemlighålla för en person att 
hon utsätts för en risk hon inte samtycker till och som inte aktuali
seras, är det således, enligt denna syn, helt i sin ordning att göra detta 
för att minska andra - frivilliga eller ofrivilliga - risker. Avsaknaden 
av samtycke har ingen som helst inverkan på denna slutsats.

Om risken däremot aktualiseras, så att personen ifråga faktiskt 
drabbas av en försämring, tycks emellertid samtycket spela en viss, om 
än indirekt, roll för hedonisten. I så fall blir det ju uppenbart för per
sonen ifråga att hon utsatts för en risk som hon inte samtyckt till. Det 
är en respektabel gissning att känslan av att ha blivit förd bakom ljuset 
och överkörd för de flesta i hög grad adderar till den försämring som 
det medför att risken aktualiseras. Detsamma kan sägas i de fall försö
ken att hemlighålla risken misslyckas på något annat sätt.

För preferensutilitaristen ter sig saken något annorlunda. Även om 
risken aldrig aktualiseras och om deri som utsätts för den inte vet om 
det, så är det ett faktum att den person som utsätts för en ofrivillig 
risk, utsätts för något hon inte vill utsättas för (nämligen denna risk). 
Att denna frustration av hennes önskningar inte medför någon upplevd 
försämring för henne spelar, ur preferënsutilitaristisk synvinkel, ingen 
roll. I mina ögon talar detta för ett mer hedonistiskt inriktat synsätt. En 
person kan nämligen, enligt den preferensutilitaristiska synen, få det 
avsevärt sämre trots att det känns avsevärt bättre för henne själv.

Oavsett om man är lagd åt det hedonistiska eller preferensialistiska 
hållet är det uppenbart, att huruvida det, för en handlingsutilitarist, är 
etiskt godtagbart eller ej att utsätta någon för en risk som hon ej sam
tyckt till, helt avgörs av hur detta sammantaget drabbar respektive 
gynnar alla berörda. Avsaknaden av samtycke kan, som just illustre
rats, på olika sätt medföra extra nackdelar. Men i de fall de föreligger 
kan också dessa nackdelar vägas upp av att samma agerande som ger 
upphov till risken ifråga också medför att någon eller några gynnas i 
tillräckligt hög grad. För en utilitarist kan det således i många fall vara 
helt i sin ordning att utsätta personer för risker de inte samtycker till, 
bara de eventuella nackdelarna med detta agerande medföljs av till
räckligt stora förbättringar för någon eller några.
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6. Den politiska praktiken
Politiska beslutsfattare bör lägga vikt vid huruvida människor sam
tycker till att utsättas för de risker som blir resultatet av teknikbeslut. 
För preferensutilitaristen är faktum om människors preferenser för 
risker relevanta tagna för sig, men även för hedonisten tycks det finnas 
goda skäl att ta hänsyn till dem.

I praktiken kan vi inte vara säkra på vilka för- respektive nackdelar 
som faktiskt följer på att utsätta folk för risker (visste vi det vore det 
inte några risker) och det är därför vanskligt att utvärdera riskdistribu
tionen på sådana grunder. Eftersom risken därför är stor att vi kalky
lerar fel och eftersom ofrivilliga risker i många fall faktiskt medför 
extra nackdelar, är det därför önskvärt att vi i allmänhet fattar våra 
beslut med en viss försiktighet. Just när det gäller politiska beslut finns 
det dessutom extra goda skäl att uppmärksamma detta, eftersom en 
samhällspolicy att systematiskt strunta i vad folk vill ofrånkomligen 
är högst märkbar för de berörda (tanken att en sådan policy fram
gångsrikt skulle gå att hemlighålla någon längre tid utan att andra 
nackdelar skapas framstår inte som särskilt trovärdig). Förutom att 
detta i sig innebär nackdelar kan det också få långsiktiga återverkning
ar på allmänhetens förtroende för politiker och därmed för demokratin 
(Munthe 1993).

Samtliga dessa nackdelar förefaller vara extra påtagliga då det 
gäller möjligheten av att i praktisk teknikpolitik rättfärdiga ofrivilliga 
risker med hänvisning till att det är bäst för den som utsätts för dem. 
Till detta kommer den allmänna synpunkten att det inte verkar bra på 
lång sikt om politiker och myndigheter vänjer sig vid tanken på att de 
är bäst lämpade att avgöra vad som är bäst för enskilda personer. I den 
mån det finns goda utilitaristiska skäl att i praktiskt politiskt besluts
fattande ta hänsyn till riskers ofrivillighet, tycks det således finnas än 
starkare stöd för att det i en god samhällspolicy för teknikbeslut bör 
finnas ett starkt anti-paternalistiskt inslag.

Det kan således vara hedonistiskt handlingsutilitaristiskt motiverat 
att politiker, vid teknikbeslut, ger en viss vikt åt det faktum att de ris
ker som medförs av olika beslutsalternativ är frivilliga eller ofrivilliga. 
Hänsynstagandet är då inte motiverat av att ofrivilliga risker är extra 
dåliga i sig, utan av att det finns nackdelar med att i praktiken syste
matiskt strunta i om risker är frivilliga eller ej. Om en sådan hänsyn 
inte tas blir det resulterande beslutet kanske moraliskt försvarbart (om 
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det faktiskt leder till bäst konsekvenser), men detta beslut är samtidigt 
taget på ett sätt på vilket teknikbeslut i allmänhet inte bör fattas.

En konkret aspekt av detta rör användandet av s k riskanalys (en 
tillämpning av traditionell cost-benefit-analys på teknikbeslut) i prak
tiskt politiskt beslutsfattande. Utifrån ovanstående finns det goda skäl 
att i riskanalyser som ska tjäna som beslutsunderlag för politiker vär
dera teknikbeslut, inte enbart utifrån riskernas väntevärde, utan även 
utifrån den grad till vilken de är frivilliga/ofrivilliga. (Detta verkar inte 
minst rimligt med tanke på att den värdering av beslutsalternativ som 
ingår i riskanalysen i grunden är preferensbaserad.) Tanken att teknik
beslut inte bör rättfärdigas paternalistiskt ställer dessutom det extra 
kravet på riskanalyser, att kalkylen utformas på ett sådant sätt att det 
framgår vilket beslutsalternativ som rekommenderas av analysen om 
hänsyn tagits till anti-paternalistiska överväganden.

Sven-Ove Hansson (1993) har argumenterat för att riskanalys inte 
alls bör befatta sig med utvärderingar av beslutsalternativen utifrån en 
bestämd beslutsregel, t ex principen om maximering av förväntat vär
de. Valet av beslutsregel bör i stället göras politiskt. Min tes strider 
inte mot detta. Vad jag hävdar är att det politiska valet bör innefatta 
hänsynstagande till riskers frivillighet/ofrivillighet samt ett motstånd 
mot att rättfärdiga ofrivilliga risker paternalistiskt. Om riskanalysen 
ska göra nytta som beslutsunderlag bör den därför kunna visa på vilka 
utfall det får att ta sådana hänsyn. (Liknande synpunkter har framförts 
av Shrader-Frechette, ss 183-84.)

Hur ska då beslutsfattaren hantera den vaghet som finns inbyggd 
i begreppet ofrivillig risk? Bör t ex beslutsfattaren lägga vikt vid den 
(eventuella) ofrivillighet som föreligger i det tidigare exemplet med 
den processtekniska industrin? Någonstans måste ju gränsen dras.

Då hänsynstagandet till ofrivillighet hos risker här motiverats rent 
pragmatiskt är det inte någon nackdel om begreppets omfång tillåts va
riera lite från fall till fall. Tvärtom! Eftersom den huvudsakliga nack
delen med riskers ofrivillighet springer ur vetskapen om att man utsätts 
för en risk man inte önskar och känslan av att bli överkörd av besluts
fattare, förefaller det mig som att gränsen lämpligen dras utifrån hypo
teser om sannolikheten för sådana reaktioner i anknytning till varje 
enskilt teknikbeslut. I praktiken får alltså bedömningar av överens
stämmelse med ”den allmänna rättskänslan” avgöra oklara fall.

Ett sätt att få fram ett gott beslutsunderlag i detta hänseende är att, 
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som Shrader-Frechette (s 206) förespråkar, låta beslutsprocessen inför 
teknikbeslut inyoivera förhandlingar med berörda parter. Eftersom jag 
godtar att vissa personer utsätts för ofrivilliga risker, om det gynnar 
andra tillräckligt mycket, är jag dock tveksam till att låta resultatet av 
sådana förhandlingar avgöra vilket beslutsalternativ som väljs. Vid 
sidan om förhandlingar finns dock en rad mer eller mindre beprövade 
metoder att erhålla information om berördas känslor och attityder i 
samband med teknikbeslut, varav ett flertal presenteras i Zilleßen, 
Dienel & Strubelt (1993).

Om vi återvänder till fallet med den processtekniska anläggningen 
tycks det hur som helst, utifrån en pragmatiskt flexibel syn på vilka 
risker som är ofrivilliga, rimligt att säga att de risker som vår tänkte 
aktör där utsätts för inte är ofrivilliga. Att andra inte delar ens åsikter 
i frågor om byggnadslov och daghemsutbyggnad är ju knappast något 
som får särskilt många att känna sig överkörda av enskilda beslut (att 
man kan vara missnöjd med att det inte finns något parti vars åsikter 
passar ens egna till punkt och pricka är en annan sak). I andra fall, t ex 
lokaliseringen av Barsebäck, förefaller det däremot solklart att beslutet 
inneburit en rad ofrivilliga risker för många berörda och att besluts
fattarens policy borde varit sådan att hänsyn togs till detta faktum.

Att säga något mer precist om hur stor vikt politiker bör fästa vid 
riskers ofrivillighet (i relation till riskernas storlek, förväntade fördelar 
av olika beslutsalternativ etc) är tyvärr lika vanskligt som önskvärt. 
Jag känner mig emellertid någorlunda säker på tre olika saker.

För det första verkar det rimligt att tillåta en viss flexibilitet vad 
gäller den vikt som läggs vid att en risk är ofrivillig. Denna vikt kan 
få variera från risk till risk, beroende på hur allvarligt kränkta männi
skor kan förmodas känna sig av att mot sin vilja utsättas för den risk 
det gäller (här torde ett visst samband föreligga med ökad sannolikhet 
respektive ökad allvarlighetsgrad av den händelse som inträffar om ris
ken aktualiseras).

För det andra bör det faktum att ett visst beslutsalternativ skapar 
ofrivilliga risker i princip alltid kunna uppvägas av att risker minskas. 
Ju större/allvarligare dessa minskningar är, desto lättare är det för dem 
att fylla en sådan funktion (många små riskminskningar kan till
sammans bli en stor). Detta aktualiseras t ex vid införandet av ny, 
säkrare teknologi på ett område när människor föredrar att utsättas för 
de större riskerna från den gamla och välkända.
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Men, för det tredje, brytpunkten för när det faktum att en risk är 
ofrivillig uppvägs av att risker minskas bör samtidigt ligga signifikant 
högre än att inga risker minskas. Hänsynstagandet till riskers ofri
villighet ska m a o vara något som beslutsfattaren i praktiken är be
redd att betala ett visst pris för i form av ökade risker.
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INGMAR PERSSON

Hur hemsk är elitidrotten?

Att det inte står rätt till med elitidrotten hävdar inte bara dess 
belackare, utan tillstår också dess tillskyndare med bitterhet eller 
skam. Själv är jag av meningen att ryktet om dess hemskhet är över
drivet. I diagnoser av vilken det ondas rot är har åtminstone fyra 
skräckinjagande drag anförts: (1) doping, (2) fusk, (3) kommersialism 
och (4) fascistoida ideal. Enligt min mening visar ingen av dessa 
faktorer att det är värre ställt med elitidrotten än med andra samhälls- 
och kulturfenomen eller att den står inför ohanterbara problem.

1. Kan dopingmissbruket kontrolleras?
Den utbredda dopingen är förmodligen det problem som både pro- och 
kontra-lägret har ägnat störst uppmärksamhet. Få idrottshändelser 
skapar större rubriker än när en idrotts stjärna ertappas med förbjudna 
ämnen i kroppen. Tänk t ex på sprintem Ben Johnsons höga och hårda 
fall från positionen som en av friidrottens furstar till en av dess mest 
fördömda fuskare. Hejdlöst utgjuter elitidrottsentusiaster sin indigna
tion mot fällda idoler och sin nostalgiska längtan efter ett förlorat 
oskuldstillstånd med obefläckade heroer, medan idrottens fiender ska
deglatt triumferar.

En av de senare, Torbjörn Tännsjö, har i en tidningsartikel gått så 
långt som till att framkasta prognosen att ”utvecklingen går mot ett 
ständigt större inslag av doping inom idrotten”. Jag vet inte hur han 
mäter omfånget av dopinginslag, men åtminstone i någon bemärkelse 
har detta inslag snarast minskat, vilket avspeglas t ex i det faktum att 
en del kvinnliga friidrottsrekord, som sattes under det ”östtyska idrotts- 
undrets” dagar, f n ter sig närmast ouppnåeliga. Förklaringen är sanno
likt att nutidens mer finmaskiga dopingnät skrämmer bort de största av 
de fula fuskare som stimvis simmade igenom de fordom grovmaskiga.
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Detta ger en fingervisning om hur idrottens ansvariga kan stävja 
dopingmissbruket: genom att förfina testmetoderna, tillämpa dem inte 
bara vid tävlingstillfällen utan också, utan förvarning, under upp
byggnadsperioder och utmäta långa avstängnings straff i avskräckande 
syfte. Sådana rutiner kommer med stor sannolikhet aldrig att helt 
utrota dopingmissbruket, men de kan begränsa det. Det är förvisso 
beklagligt att toppidrotten måste leva med en sådan övervakning, men 
varför skulle den kasta större skugga över idrotten än exempelvis det 
faktum att museer anlitar alltmer raffinerade metoder för att hålla sina 
samlingar förfalskningfria kastar över konsten? Det som nödvändiggör 
dessa beklagliga kontrollapparater ligger inte i idrotten eller konsten 
i sig, utan i människans töjbara moral som viskar till henne att 
använda alla tillgängliga medel för att tillskansa sig vinning.

2. Vad är det för fel på doping?
Doping är naturligtvis inte heller ett problem för all elitidrott. Den är 
exempelvis inget nämnvärt problem inom bollsporter: inte för fotboll 
och tennis och än mindre för golf. (Dessa sporter kan i stället konfron
teras med andra moralproblem, exempelvis att de är miljöfördärvliga: 
golfen för att den slukar stora naturområden och bil- och båtsporter för 
att de förorenar och stör djurliv.) Den är huvudsakligen ett problem i 
idrottsgrenar där styrka, snabbhet, spänst och uthållighet är helt ut
slagsgivande: friidrott, tyngdlyftning, cykling, etc. I den mån boll- 
sportsidkare är dopade är det vanligen bara i den oskyldigare mening 
i vilken en stor del av allmänheten är det, t ex de allergiker som 
använder efedrin.

Detta sätter fingret på en väsentlig punkt, nämligen att idrottens 
nuvarande dopingregler klumpar samman preparat av vittskilda halter: 
en del är mer allmänt brukade läkemedel, medan andra, förutom att 
förbättra prestationer, bevisligen är skadliga för hälsan. Det finns 
således olika grader av doping, och den största indignationen reserve
ras för de grövsta missbrukarna, som med risk för framtida men nyttjar 
exempelvis anabola steroider. Idrottsnostalgikernas hyllning av forna 
tiders sporthjältar rubbas inte av sentida avslöjanden att de med dagens 
mått mätt var dopade till följd av t ex de medel som de intog för att 
häva allergiska symptom.

Men exakt vad är det som motiverar den enorma förtrytelse som 
bryter ut över de idrottsutövare - bl a nämnde Johnson - vilka bevisas 
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ha stärkt sig med steroider? Att de har spelat hasard med sin hälsa för 
att öka sin prestationsförmåga? Knappast, för vi vänder oss inte i 
vämjelse bort från verk som skapats av författare och konstnärer under 
narkotikarus, t ex Baudelaires, Rimbauds eller Michaux’ diktning. 
Varför skulle det vara moraliskt mer förkastligt att sätta sin hälsa på 
spel för att förbättra sina sportsliga prestationer än sina konstnärliga?

3. Doping och fusk
Svaret måste ligga i att idrotten, till skillnad från de sköna konsterna, 
utspelas i tävlingsform, vilket förutsätter vissa regler. Dessa regler bör 
förbjuda preparat som är hälsovådliga i sig, eller hälsovådliga i 
förening med tävlingsituationens ansträngning. Det kan inte vara rätt 
och riktigt att unga människor utan motåtgärder tillåts sugas med i en 
resultjakt som i förtid bränner ut dem. De som överträder dessa förbud 
genom att ta hjälp av preparat som skänker dem större fördelar är mer 
klandervärda än de som nyttjar medel som bara medför smärre för
delar. Med andra ord fördöms dopingmissbrukare inte i sin egenskap 
av dopingmissbrukare, utan i sin egenskap av fuskare, dvs individer 
som har överträtt (berättigade) regler. Som Lennart Hagerfors uttrycker 
saken i en uppsats i den nyutkomna antologin Är idrotten fri? ”är inte 
själva missbruket problemets kärna utan fusket. Häri skiljer han sig 
från Ernst Brunner som i samma volym förfäktar att bruket av en drog 
som ”höjer prestationsförmåga på konstlad väg” i sig är fusk. (Betrak
tar Brunner också de diktarkolleger - Gunnar Ekelöf och otaliga andra 
- vilka skapade under alkoholdrogens stimulans som fuskare?)

Brunner vill heller inte höra talas om att man bland prestations- 
befrämjande preparat distingerar mellan sådana som är hälsofarliga och 
sådana som inte är det och förbjuder endast de förra. Idrottsliga resul
tat måste enligt honom ”uppnås på ett naturligt sätt”. Haken är att 
nästan ingenting i vår nuvarande civilisation är ”naturligt” i den mest 
fundamentala betydelsen. Den mänskliga civilisationen är ju inget 
annat än en utveckling bort från naturtillståndet. Om vi inte fördömer 
hela denna utveckling och anser att vi borde ha stannat kvar på djur
stadiet, måste vi bedöma vissa ”konstlade”, dvs människoproduce- 
rade, förändringar som goda. Frågan blir då varför det är av ondo att 
höja sin prestationsförmåga i något hänseende - idrottsligt eller konst
närligt - på konstlad väg (genom att ta piller), om detta inte har någon 
menlig effekt på hälsan.
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Det kan sägas att en tillåtelse av dylika ämnen skulle göra idrotten 
orättvis och ojämlik därför att de troligen bara kan tillhandahållas i 
rika länder med en avancerad bioteknologi. Men i detta avseende är 
idrotten redan orättvis och ojämlik: i de flesta fattiga länder finns t ex 
inte de kunniga instruktörer som fordras för att en talang skall nå 
internationellt elitskikt. Vi har alla sett ”blåbär” på mästerskaps- 
arenorna: dessa deltagare, företrädesvis från något asiatiskt land, som 
redan genom sin bylsigt otidsenliga tävlingsdräkt tillkännager att sista 
platsen är vikt för dem. Det faktum att de är födda i fel länder är till
räckligt för att medaljerna skall vara utom deras räckhåll. Idrotten 
skulle inte kunna bli mer orättvis och ojämlik genom att legitimera 
också oskadliga, prestationshöjande medel.

4. Motviljan mot fysiologisk manipulation
Om den första diagnosen av elitidrottens elände kan reduceras till den 
andra, bör inte dopingfuskare fördömas med större kraft än fuskare 
som med andra regelvidriga medel roffar åt sig lika stora fördelar 
framför sina konkurrenter: t.ex. borde inte indignationen mot Ben 
Johnson när han fuskade till sig ett OS-guld vara större än den som 
vederfors Diego Maradona när han fuskade sitt lag till VM-final 
genom att stöta in ett mål med handen - under förutsättning att de 
vunna fördelarna är i paritet. Att indignationen mot Johnson nådde en 
stormstyrka jämfört med vilken indignationen mot Maradona var en 
lätt bris beror, tror jag, på att en instinktiv motvilja mot medicinska 
manipulationer med kroppen förenar sina krafter med avskyn mot fusk.

Vi bevittnar slagkraften av denna instinktiva aversion bl a i 
monstergenremas popularitet, i exempelvis de rysningar vi erfar inför 
experiment som leder fram till Frankensteins monster och andra av
arter av homo sapiens. Ur ett darwinistiskt perspektiv är det lätt att 
förklara denna instinkt: eftersom vår kropp är oumbärlig för vår 
överlevnad, bör vi rimligen vara utrustade med en stark fruktan för 
rotande i den (och i synnerhet i dess gener, vilket kan få de mest 
genomgripande konsekvenser för reproduktionen). I takt med att lik
nande åtgärder - t.ex. behandling med tillväxthormoner och genterapi 
- i allt större utsträckning förekommer i sjukvården med gott resultat 
kommer denna rädsla sannolikt att trubbas av. Successivt blir gränsen 
mellan vad som är naturligt och artificiellt allt suddigare i det 
allmänna medvetandet. Min gissning är därför att i framtiden kommer 
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skillnaden i reaktion på ”pillerfuskare” och andra fuskare att minska, 
med resultatet att de förra alltmer kommer att omslutas av den relativt 
större fördragssamhet som andra fuskande idrottsutövare nu åtnjuter, 
t ex de fotbollsspelare som ”filmar” till sig en straff.

Om vår nedärvda aversion mot fysiologisk manipulation gradvis 
kommer att försvagas, måste Tännsjö ha fel i att vi skulle vara relativt 
ointresserade av en tävling som öppet framstod som ”en drabbning 
mellan olika läkemedelsföretag med idrottsmän i sina respektive 
’stall’”. Detta bekräftas också av att vår kännedom om att atleter idag 
sätter i sig prestationsbefrämjande ”hälsokost” inte märkbart har 
skruvat ned vår beundran för dem.

5. Fusk uppblåst av kommersialism
I motsats till doping finns fusk i all elitidrott, även de minst atletiska, 
men fusket är inget specifikt för just för eZzridrotten: som bekant 
förekommer fusk även inom korpidrotten och i sällskapsspel. Brunner 
talar sig varm för ”idrottens gamla ideal” av ”sund kamplust”. Men 
idrottens realitet har alltid varit en annan: fusket sticker upp sitt fula 
tryne överallt där människor har något att vinna på att överträda 
(underförstådda eller uttryckliga) regler. Dess förekomst kan därför 
inte utgöra någon av elitidrottsantagonisternas huvudanklagelser. Vad 
vi ser i elitidrotten är bara en välkänd gammal mänsklig svaghet i stor- 
bildsformat.

Formatet föranleds av att vinsterna på elitnivå är mångdubbelt 
högre, vilket gör det lönsamt att pumpa in större resurser i fusk
metoder där. Därmed är vi framme vid den tredje angreppspunkten: 
kommersialismen och de oerhörda ekonomiska belöningar som kan 
komma mästerskapsvinnare och idrottsstjänor till del. Tännsjö är ute 
efter denna aspekt när han skriver att ”vi måste framför allt sluta 
betala för” toppidrotten. Det är förvisso djupt moraliskt upprörande att 
personer kan kamma hem miljonbelopp för enstaka framträdanden - 
i en värld där hundratals miljoner inte förmår skrapa ihop ens till 
existensminimum. Men detta är en kritik som, för det första, inte 
drabbar all elitidrott (vissa grenar har fortfarande mycket av amatör
status), och som, för det andra, drabbar inte bara elitidrotten, utan 
också film-, rock- och underhållningsbranschernas stjärnor vilka alla 
inkasserar astronomiska gager - för att nu inte tala om företagsledare 
och finanslejon. Kort sagt, det är en kritik av den fria marknaden där 
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efterfrågan på vissa tjänster driver upp priserna på dem till den grad 
att en grotesk ekonomisk snedfördelning blir resultatet.

Som idrottsälskare kan vi begråta den flydda - eller kanske rentav 
mytiska? - tidsålder då vi kunde känna oss förvissade om att idrotts- 
utövarens främsta drivkraft var träningsglädje och strävan efter sports
lig perfektion, liksom vi som rockälskare kan begråta att kommersia
lismen har kramat ur rocken dess råa energi och rebellanda. Men är 
det ett rimligt och realistiskt krav att idrotten (eller rocken) i ett 
genomkommersialiserat samhälle skall kunna hålla sig fri från markna
dens förbannelser? Inte ens de intellektuella som framför dylika krav 
drar ju sig från att marknadsföra sig och sina böcker i massmedierna!

6. Är beundran för styrka etc fascistoid?
Kvar står nu bara den fjärde, och mest formidabla, kritiken. Tännsjö 
tänker sig att ”vår fascistoida beundran av styrka, snabbhet och smi
dighet” ligger bakom vår fascination för elitidrotten. Det framgår av 
det redan sagda att detta omöjligen kan vara riktigt, för de nämnda 
egenskaperna är inte avgörande inom alla idrottsgrenar. Inom boll
sporter är onekligen den diffusa talang som går under beteckningen 
”bollsinne” minst lika väsentlig - förmåga att ”läsa spelet” och placera 
sig rätt på planen inte att förglömma. För slalomåkaren är sannolikt 
balanssinne och reaktionssnabbhet oumbärliga tillgångar. Det låter 
dock föga övertygande att klassificera beundran av alla dessa egen
skaper som fascistoid. I så fall skulle åtminstone bollsporter och 
utförsåkning undgå Tännsjös anatema: med en suck av lättnad skulle 
vi retrospektivt kunna konstatera att t. ex. vår exempellösa hyllning av 
Björn Borg och Ingemar Stenmark inte var utslag av någon fascistoid 
kult.

Tännsjö låser sig antagligen fast vid ”styrka, snabbhet och smidig
het” för att han vill vinnlägga sig om kopplingen till doping (boll
sinne, etc är knappast dopbara), men denna faktor har vi lämnat bakom 
oss i och med att vi härledde dess moraliska relevans ur fusk. Den 
fråga vi nu har framför oss gäller om beundran av ”styrka, snabbhet 
och smidighet” - och eventuellt andra företräden som manifesterar sig 
i idrott - är fascistoid. Jag tänker ta fasta på den pejorativa eller 
fördömande innebörd som jag förmodar att termen ”fascistoid” har här. 
Min fråga rör alltså inte om en beundran av de nämnda egenskaperna 
historiskt sett ingår i fascismens eller nazismens ideologi, utan om den 
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är moraliskt förkastlig (varje komponent av en förkastlig ideologi be
höver inte själv vara förkastlig).

Varför skulle beundran av just de av Tännsjö utvalda egenskaperna 
(eventuellt med mina tillägg) och inte av t ex matematisk intelligens 
eller konstnärlig kreativitet vara förkastligt fascistoid? Jag antar att det 
skulle bära emot att karakterisera beundran av alla mänskliga före
träden som fascistoid, att t ex beteckna den kult som onekligen finns 
kring den svårt rörelsehindrade fysikern Stephen Hawking på detta 
sätt. Ibland lyder svaret att beundran av styrka etc är förkastligt fascis
toid därför att den leder till förakt för kroppslig skröplighet. Då skulle 
alltså den idrottsfantast som också ser upp till Hawking vara rov för 
motstridiga känslor av beundran och förakt? Det förefaller närmast 
parodiskt. Vidare, om beundran av styrka oundvikligen leder till förakt 
för svaghet, skulle beundran av överlägsen intelligens kunna undslippa 
att också bli förkastligt fascistoid i kraft av att den leder till förakt för 
dumhet? Då skulle beundran av Hawking trots allt vara fascistoid - 
eller undgår den detta stigma därför att den hålls i schack av ett förakt 
för hans kroppsliga defekter? I så fall borde det också gälla att ju 
dummare atleter är, desto mindre fascistoid blir beundran av deras 
styrka, eftersom den motverkas av förakt för deras klena intellekt!

7. Beundran av styrka och förakt för svaghet
Att beundra någon innebär att anse vederbörande berömvärd, dvs för
tjänt av beröm, belöning osv, medan förakt för någon innefattar att 
hålla vederbörande för förtjänt av hån, bannor etc. Man kan inte utan 
att vara inkonsekvent både beundra någon för att vederbörande upp
visar ”styrka, snabbhet och smidighet” och beundra någon annan för 
att han eller hon saknar dessa egenskaper. Men konsekvensen kräver 
inte förakt för den senare: att inte vara värd beröm är inte detsamma 
som att vara värd hån.

Många skulle hävda att de vanlottade inte bör föraktas därför att de 
inte bär ansvar för sina tillkortakommanden. Personligen delar jag 
denna uppfattning och önskar endast påpeka att det motsvarande gäller 
för de lyckligt lottade: de är lika lite ansvariga för sina gynnsamma 
anlag och har bara haft turen att av naturen ha utrustats med dem. I 
ovannämnda antologi framställer Per Olov Enquist idrotten som base
rad på en ”premiss” om människans ”likvärdiga olikhet”: den sägs 
bedöma ”varje prestation utifrån människans fysiska och medfödda 
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olikhet”. Den låter exempelvis damer och herrar tävla var för sig och 
har viktindelningar i många kraftsporter (boxning, brottning etc). Men 
detta är bara en grovsortering: det finns oräkneliga mindre iögonen
fallande skillnader - i syreupptagningsförmåga, muskeluppbyggnad etc
- som idrotten inte utdelar handikapp för utan som tvärtom tillåts av
göra till segrarens fördel i dess tävlingar. Ty ingen vill väl påstå att 
t ex alla tyngdlyftare i en viss viktklass föddes med exakt samma 
fysiska förutsättningar för att lyfta vikter och att det bara är träningen 
som fäller utslaget? (F ö har vi ovan noterat att detta inte skulle borga 
för rättvisa, eftersom vissa föds i en miljö med bättre träningsmöjlig- 
heter.)

Sanningen är helt enkelt att man måste ha en god portion tur för att 
bli framstående i en sport (och än mer för att vinna en viktig tävling): 
tur att födas med de rätta fysiska anlagen, med anlag för att uthärda 
målmedveten träning och tävlingsmomentets stress, i en miljö som 
erbjuder goda träningsmöjligheter. (Enquists invändning mot dopingen
- som går ut på att den upphäver hans ”likvärdiga olikhet” genom att 
ge vissa försprång - träffar därför inte huvudet på spiken. Mot bak
grund av det sagda skulle den i stället kunna bli en välsignelse som 
ger möjlighet att eliminera medfödda brister.)

Om vi skall kunna fortsätta tala om segrarna som förtjänta av 
beröm och belöning, måste vi omtolka förtjänstbegreppet. Vi kan inte 
hävda att det är rättvist att de hyllas och belönas i kraft av sina utom
ordentliga prestationer när dessa ytterst är produkten av turliga förut
sättningar. Vi måste i stället rättfärdiga denna praxis att berömma och 
belöna vissa bedrifter genom att peka på de positiva verkningar den 
har på samhället i stort. I idrottens fall kan vi t ex peka på att vi har 
en djupt liggande drift - som säkerligen har varit nödvändig för 
människans överlevnad - att mäta våra fysiska krafter med varandra. 
Det skänker oss välbefinnande både att tillfredsställa denna drift hos 
oss själva och att åse andra tillfredsställa den på ett glänsande sätt. Det 
skulle, som Roger Fjellström nyligen har påpekat i denna tidskrift, 
kunna leda till ökat våld och andra sociala störningar om inte denna 
drift fick sitt utlopp på idrottsarenorna.

Det blir nu uppenbart att åsikten att ett förträffligt utövande av 
vissa fysiska färdigheter är beundrans- eller berömvärt inte automatiskt 
medför att ett taffligt utövande av dem är föraktligt, ty en praxis att 
berömma goda prestationer kan vara möjlig att rättfärdiga utan att en
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praxis att begabba och förhåna undermåliga prestationer är det. De 
uppträdde visserligen sida vid sida i den fascististiska rörelsen, med 
dess beryktade utrensningar av handikappade, men dagens väster
ländska demokratier ger belägg för att det inte finns någon inbyggd 
automatik här. Slutsatsen blir således att den beundran av ”styrka, 
snabbhet och smidighet” som elitidrotten inbegriper inte i sig är 
förkastligt fascistoid i den bemärkelsen att den ovillkorligen leder till 
förakt för och förtryck/förföljelse av dem som är sub-normala i dessa 
hänseenden.

8. Slutsats
Genomgången av de fyra inledningsvis identifierade anklagelsepunk
terna visar att ryktet om elitidrottens hemskhet är betydligt överdrivet. 
Den har fått klä skott för vad som egentligen är defekter i det 
omkringvarande samhället, av vilket den inte kan vara annat än en 
integrerad del: samhällets kommersialism och eventuella fascistiska 
strömningar. På grund av den mänskliga naturens fallenhet för fiffel 
och båg får den problem med doping i ett samhälle med högt utveck
lade biovetenskaper, men samma vetenskaper tillhandahåller också 
medel - i form av sofistikerade tester - att begränsa problemet till 
hanterbar skala, om bara viljan finns hos idrottens ansvariga.

Litteratur
Mina citat av Torbjörn Tännsjö är hämtade från ett inlägg i Dagens Nyheter 
den 3/8 1995. De av mig diskuterade alstren av Ernst Brunner, Per Olov 
Enquist och Lennart Hagerfors ingår antologin Är idrotten fri? (Norstedts, 
1995) redigerad av Mats Wickman. Min hänvisning till Fjellström är närmare 
bestämt till hans ”Topprestationer och fascistiska värderingar” i Filosofisk 
tidskrift 1995:3. En hastig översikt över litteraturen ger annars vid handen att 
Tännsjös första artikel i ämnet i Dagens Nyheter den 7/8 1994 mer satte 
känslorna än tankeförmågan i rörelse.
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ANDERS TOLLAND

Altruismen och människan som genernas misstag

I artikeln ”Är altruism förenlig med evolutionsteorin?” FT 1/96 angrep 
Jan Tullberg den etiska altruismen från en evolutionistisk utgångs
punkt. Samma tankegångar har han utvecklat i boken Naturlig etik - 
en uppgörelse med altruismen som Jan Tullberg författat tillsammans 
med Birgitta Tullberg. Jag kommer i det fortsatta att behandla boken 
och artikeln som en enhet, som uttryck för en och samma teori.

Av de mera kontroversiella punkterna i Tullbergs framställning är 
det två jag instämmer i. Den ena är förkastandet av idén om en vara- 
böra klyfta. En gästföreläsare talade nyligen i stället om ett vara-böra 
gupp och det är en mera acceptabel metafor. Sänker vi bara farten och 
iakttar försiktighet kan vi passera från vara till böra.

För det andra håller jag med om att egoism, såväl individuell som 
gruppegoism, har en grundläggande och legitim roll att spela inom den 
normativa etiken - om ”etik” tas i en vid betydelse. Utöver detta är jag 
på avgörande sätt oenig med Tullberg på i stort sett varje kontroversi
ell punkt i hans framställning.

Tre sådana oenigheter är speciellt avgörande, (i) Jag har svårt att se 
att evolutionsteorin kan leverera något avgörande stöd för ett totalt för
kastande av etisk altruism, (ii) Tullbergs sätt att använda evolutions
teori för att angripa altruism och försvara egoism i olika former före
faller vila på en sammanblandning av beskrivning av kausal förhistoria 
med rationellt berättigande av etiska positioner, (iii) Tullbergs sätt att 
kategorisera olika etiska positioner framstår som ofruktbart. Detta beror 
på att kategoriseringen bottnar i en alltför torftig människosyn.

Jag ska i denna artikel utveckla kritiken på dessa tre punkter.

1. Den evolutionistiska berättelsen
Om man vill använda evolutionsteorin för att angripa altruismen ver- 
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kar det finnas tre grundstrategier. Man kan hävda att evolutionsteorin 
visar att altruismen är en omöjlighet för oss människor, vilket inklude
rar att visa att det som ser ut som altruistiskt agerande i själva verket 
är något annat. Man kan, för det andra, gå med på att altruism visser
ligen är möjlig i viss omfattning men försöka visa, inom ramen för 
vanlig etisk argumentering, att altruism inte är önskvärd. För det tredje 
kan man propagera för något slags etiskt paradigmskifte, hävda att den 
traditionella etiken är hopplöst fastkörd i anomalier och att en evolu- 
tionistiskt baserad etik kan lösa dessa knutar.

Dessa tre strategier eller rättare sagt vissa element i dem låter sig 
kombineras och jag tror det är någon sådan kombination som Tullberg 
eftersträvar.

Hur ser då den stora evolutionistiska berättelse ut som Tullberg 
menar har genomgripande implikationer för etiken. Jag ska ge en has
tig skiss av några relevanta drag. En del inspiration har jag hämtat från 
Tullberg men det mesta är knyckt från Dawkins (81).

Man kan säga att en viktig poäng med evolutionsteorin är att den 
tillåter tal om strävanden, avsikter m m hos entiteter vi inte uppfattar 
som i vanlig mening tänkande och kännande och detta utan att anta en 
gudomlig skapare eller någon slags aristotelisk teleologi. Det är legi
timt att tala om att evolutionen eller generna har vissa syften och 
agerar på visst sätt utan att detta implicerar några sådana metafysiska 
extravaganser. Sådant tal är nämligen i detta sammanhang helt redu
cerbart till beskrivningar i termer av fysiska kausalsamband.

Att säga exempelvis att generna eftersträvar överlevnad är bara en 
slags metafor som ska utläsas i termer av ”blinda”, icke-intentionala 
kausalförhållanden. Dessa förhållanden, exempelvis det onekligen ele
mentära förhållandet att det som är sådant att det tenderar att blir kvar 
tenderar att bli kvar, verkar på ett sådant sätt att det är som om 
generna eftersträvade vissa saker.

Vilken är då evolutionens som-om historia? Den kan sägas börja 
med Själv-Kopierarna, molekyler som förmår skapa kopior av sig själ
va. Eftersom det material som kopiorna skapas från inte är obegränsat 
kommer något som kan beskrivas som konkurrens att uppstå. Frågan 
är vad vi ska säga att det är som konkurrerar.

Svaret ges till stor del av att vi karaktäriserat molekylerna som just 
Själv-Kopierare. Det är inte en fråga om konkurrens mellan enskilda 
molekyler eller, i varje fall inte primärt, mellan likhetsklasser. Det är 
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kopieringsförmågan som konkurrerar. Deltagarna i kampen är de olika 
flödena av kopior, de olika stamträden som går tillbaka på varsin ur- 
Kopierare som de övriga är trogna kopior av.

Ju bättre de enskilda kopiorna i ett sådant flöde är på att snabbt göra 
trogna kopior och att bevara sig själv mot angrepp och förfall ju större är 
sannolikheten för att just detta kopieflöde kommer att, under rådande 
omständigheter, finnas kvar och utbreda sig. Detta enkla kausalför- 
hållande kan nu ses som om kopieflödena strävar efter sin egen över
levnad och utbredning och kämpar med varandra för att nå sitt mål.

Kopieringen sker dock inte alltid perfekt och till stor del genom 
just detta kommer det att bildas nya kopieflöden. Genom denna i grun
den slumpstyrda trial and error uppstår efterhand alltmer komplice
rade strukturer. Kopior ”hakar ihop” och i den mån detta råkar öka 
deras kopieringsmöjligheter så finns chansen att kombinationen också 
kopieras. Sådana ”kolonier” av Själv-Kopierare kan även råka skapa 
strukturer runt sig och om dessa strukturer kan tjäna som skal till 
skydd eller som en mekanism för att angripa och göra kopior av om
givningen kan de nog också komma att kopieras.

I som-om beskrivningen kan vi säga att kopieflödena i sin strävan 
efter överlevnad i kamp mot andra organiserar samarbete i form av 
kolonier och konstruerar överlevnadsmaskiner runt kopiorna, maskineri 
som de programmerar att skydda det egna kopieflödet.

Låt oss nu börja kalla saker vid sina rätta namn. De Själv-Kopiera
re som i fortsättningen kommer att vara av intresse är de DNA-mole- 
kyler som utgör gener; jag kommer i fortsättningen att tala om dem 
som gener rätt och slätt och deras kopieflöden benäms ”genström”. 
Exempel på överlevnadsmaskinerna är allt från encelliga djur till 
människor, palmer och blåvalar.

Några relevanta punkter i genernas, speciellt de mänskliga gener
nas, som-om historia bör antydas. Gener uppträder som kolonier på åt
minstone två sätt, dels som kombinationer av olika självkopierande 
molekyler i arvsmassan hos den enskilda cellen, dels som kolonier av 
likadan arvsmassa, medlemmar av samma genström, i de celler som 
bygger upp en enskild biologisk varelse. I som-om historien fyller 
kolonibildningen i båda fallen samma funktion; den medger skapandet 
av komplexa överlevnadsmaskiner i form av växter eller djur som i 
genströmmarnas kamp för överlevnad ökar den enskilda genens chans 
till fortlevnad i form av kopior.
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Om vi ser på de överlevnadsmaskiner som är så avancerade att det 
är rimligt att tillskriva dem någon slags självuppfattning - var den 
gränsen går är en fråga som jag inte tänker trassla in mig i här - så är 
det dock klart att de inte ser sig själva som genkolonier eller transport
medel för genströmmar utan som självständiga enheter. Detta är helt 
rimligt ur den evolutionistiska som-om historiens perspektiv. Effek
tivitet kräver att cell-kolonin uppträder samordnat. Detta uppnås 
genom att överlevnadsmaskinen programmeras av genströmmen till att 
fungera och uppfatta sig som en enhet. Denna enhet programmeras till 
att ha vissa mål. Ett viktigt sådant mål är överlevnad som fungerande 
enhet.

Olika genströmmar använder rätt olika strategier för sin fortlevnad 
genom olika generationer av överlevnadsmaskiner. För människans del 
är den strategi vi programmerats till könlig fortplantning och en 
relativt fåtalig avkomma som länge skyddas av föräldrarna. För att 
detta ska fungera måste dock genströms-överlevnadsmaskinen männi
ska programmeras till att ha andra mål utöver den egna enhetens fort
levnad och välbefinnande (= välfungerande). Att vi konstrueras till att 
ha den egna avkommans välgång för ögonen är uppenbart ur evolutio
nistisk synpunkt. Det är ju de som är de nya bärarna av genströmmen. 
Den sexuella fortplantningen och, viktigare, det gemensamma skyddet 
av avkomman, fordrar dock att vi programmeras till att tendera att som 
ett självändamål betrakta även en varelses välbefinnande som vi inte 
har några speciella genströmsband till, nämligen vår sexualpartner, den 
presumptive andre föräldern.

En annan inprogrammerad strategi som människan delar med 
många andra arter men långt ifrån alla och som också yttrar sig i att 
vi tar direkt hänsyn till andras väl och ve fast vi inte har något 
speciellt genströmsband till dem, det är vår socialitet. I en fientlig 
omgivning gynnas genströmmarnas fortlevnad av att deras respektive 
överlevnadsmaskiner samarbetar och samlever med varandra i grupper. 
Mänskligt och stabilt samarbete fordrar ömsesidigt förtroende, vilket 
i sin tur förutsätter att vi har en stark tendens till att, för deras egen 
skull, ta hänsyn till dem vi samverkar och samlever med - en hänsyn 
som dock är underkastad villkoret att den är någorlunda ömsesidig.

En annan strategi, en som man nog kan säga är rätt utmärkande för 
människan, innebär att våra genströmmar i hög grad satsat på flexibi
litet i agerandet hos sina överlevnadsmaskiner snarare än på helt för
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programmerade beteendemönster. Vi kan inte bara reagera på faktiska 
händelser med givna beteende. Vi kan ställa upp och välja mellan 
olika handlingsalternativ. Vi kan föreställa oss, rentav drömma om, 
hitintills aldrig givna möjligheter, utarbeta en plan för att uppnå dem 
och sedan agera enligt denna plan. Vi har förmåga att reflektera över 
och omvärdera såväl våra medel som våra mål. Vi har betydligt närmat 
oss det som Richard Dawkins säger är det logiska slutstadiet på denna 
utveckling, att genernas enda instruktion till överlevnadsmaskinen blir: 
”do whatever you think best to keep us alive” (Dawkins 1981, s 142).

2. Är människan genströmmens misstag?
Men varför inte föra denna som-om berättelse ytterligare ett steg? 
Satsningen på långtgående flexibilitet innebär att genströmmens grund
läggande instruktioner till sina mänskliga bärare är något som närmar 
sig: ”Gör vadhelst som verkar gynna min fortlevnad!”. En sådan in
struktion måste vara svår att implementera som en programmering som 
verkligen effektivt uppnår målet. Människan har ju som ovan sagts 
utrustats med strävanden som inte automatiskt sammanfaller med gen
strömmens bästa och dessutom förmåga till självreflektion och egna 
planer. Gör inte detta att det är god chans att den faktiska effekten av 
genströmmens version av målstyrning kommer att bli att det program 
den mänskliga överlevnadsmaskinen i realiteten kommer att agera efter 
inte implementerar instruktionen: ”Gör vadhelst som verkar gynna 
genströmmens fortlevnad!” utan istället : ”Gör vadhelst som verkar 
önskvärt!” där människans egna mål anger vad som är önskvärt.

Med andra ord, finns det inte stora möjligheter att människosläktet 
är genströmmens stora misstag. Generna har råkat förse oss med så 
mycket frihet att vi förmår köra över genströmmens intressen och i 
stället tillfredställa andra mål.

Detta ska rimligen inte ses som ett antingen eller, total frihet eller 
total bundenhet. Rimligare är att fråga om vi i betydande och avgöran
de utsträckning - och med avseende på vad - förmår agera mot mål 
som inte sammanfaller med genströmmens egenintresse. Frågan om i 
vilken grad vi har denna förmåga är uppenbart till väsentliga delar 
empirisk och, lika uppenbart, en empirisk fråga som det kommer att 
bli ytterst komplicerat att få ett svar på.

Det ska genast sägas att Tullberg inte hävdar att vi bundna till 
varianter av genströms-egoism. Människan är förmögen till genströms- 
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altruistiskt agerande. Tullbergs tes är i stället att vi bör avstå från 
sådant agerande.

3. Genströms-egoism versus person-egoism
I Tullberg (1994, kap 2) införs ett klassifikationschema för handlingar 
med följande fem kategorier: egoism, släktselektion, egoism i grupp, 
reciprocitet och altruism.

Egoism ges en ”funktionell definition” som ”handlingar som för
väntas leda till större fördelar än nackdelar för det egna subjektet”. 
Med ”subjekt” avses enskilda människor eller andra djur. Ibland häv
das att alla handlingar är egoistiska eftersom det sist och slutligen är 
subjektet självt som bestämmer sig för den handling som känns bäst/ 
mest rätt. Denna trivialisering vill dock Tullberg undvika. Fördelarna 
för det egna subjektet bör därför tolkas som relaterade till själviska 
intressen (egennytta, egenintressen) i en snävare, vardaglig mening. 
Den tullbergska betydelsen av ”egoism” avviker dock från den vardag
liga genom att inte relatera till egennyttan som subjektets drivkraft 
(motiv/skäl) för handlingen. En handling som man kan förvänta 
kommer att leda till övervägande fördelar med avseende på subjektets 
själviska intressen men där subjektets egen eventuella uppfattning om 
dessa fördelar inte spelar någon roll för att handlingen utförs - samma 
handling skulle utföras även om subjektet trodde det skulle leda till 
personliga nackdelar - en sådan handling klassificeras av Tullberg som 
egoistisk.

Släktselektion är agerande som gynnar andra på subjektets egen be
kostnad där dessa andra är släktingar (speciellt avkomma) och därför 
i någorlunda hög grad bärare av samma genström. Detta agerande ökar 
alltså sannolikheten att genströmmen fortlever i släktingarna.

Egoism i grupp är samordnat agerande i en grupp där samarbetet 
direkt ger ett resultat som gynnar alla deltagare.

Reciprocitet är ett agerande som gynnar en annan (oavsett släkt
skap) utan några direkta fördelar för subjektet självt men där agerandet 
tenderar att få den andre att svara med något som i sin tur gynnar 
subjektet, alltså agerande inom ett system av tjänster och gentjänster.

I detta sammanhang diskuteras ofta fripassagerarproblemet i sam
band med exempelvis sådant som löfteshållande eller betalning av rim
liga skatter, alltså fall där vi har en institution (infrastruktur) som det 
gynnar alla om den fungerar och som uppehålls av ett visst agerande 
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av de berörda. En enskild kan dock ”svika”, bryta löften respektive 
skattefuska, när hon själv tjänar på det utan att institutionen påverkas 
men om många gör det skulle den hotas. Tullberg verkar mena att det 
gemensamma uppehållandet av sådana institutioner är en form av reci
procitet. Problemet hur man uppehåller en solidaritet som sett till det 
hela gynnar alla trots att den går mot den snäva egennyttan diskuteras 
knappast alls. De exempel på mekanismer bakom reciprocitet som ges 
rör snarare enkla fall av direkt byte av gentjänster, ”You scratch my 
back and 1’11 scratch yours”, som kan uppehållas med en vanlig tit for 
tat strategi. Den fungerar dock inte för fripassagerarproblem.

Altruism är kategorin för oegennyttiga handlingar. Den kommer i 
realiteten att bli slask-kategorin som inrymmer allt som inte faller 
under de andra fyra. Detta kommer att göra den synnerligen problema
tisk men till det ska jag återkomma.

Nu är frågan vilken relevans evolutionsteorin har för denna katego
risering och för Tullbergs attack på altruismen.

Ett första problem är att den evolutionistiska berättelsen är en som- 
om historia medan det här rör sig om verkliga handlingar och motiv. 
Det är mycket oklart vilken tyngd denna invändning har och en 
ordentlig diskussion av skulle föra djupt in i trassligheter kring 
begreppet ”handling”. Jag lämnar därför detta därhän.

Om vi tills vidare bortser från altruismen så är det släktselektion 
som av de återstående fyra kategorierna framstår som den avvikande. 
Den utgår ju från genströmmens egenintresse medan de övriga är rela
terade till individens egenintresse. Detta illustrerar ett allmänt problem 
med kopplingen till evolutionsteori. Den evolutionistiska berättelsen 
kretsar kring genströmmens egenintresse. Vad det gäller den mänskliga 
individens själviska egenintressen i den vanliga betydelsen hos 
uttrycket så kan dessa mycket väl till en betydande del vara genetiskt 
betingade och genströmmens egenintresse kan vara en väsentlig kom
ponent i den historisk-biologiska förklaringen av varför människo
släktet begåvats med sådana gener. Detta hindrar inte att genström
mens egennytta ofta är i konflikt med de själviska intressena hos de 
individer som är bärare av den.

Tullberg försöker brygga över detta genom att i sammanfattningen 
hävda att dessa fyra kategorier av handlingar alla ”gynnar individens 
genetiska intresse och kan beskrivas som ’vida egenintresset”’ (1994, 
s 36). Här införs plötsligt något nytt, nämligen termen ”individens 
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genetiska intresse”, och man skulle då gärna vilja ha en redogörelse 
för, dels vilken innebörden är - speciellt hur individens genetiska 
intresse förhåller sig till individens själviska egennytta respektive till 
genströmmens egenintresse - dels på vilket sätt detta överhuvudtaget 
är ett begrepp som är relevant för den etiska diskursen. Tyvärr lämnar 
Tullberg oss i sticket på båda punkterna.

Jag kan alltså inte se att Tullberg lyckas göra någon etiskt relevant 
koppling mellan uppdelning i egoism versus altruism utifrån en var
daglig uppfattning om individens egenintressen å ena sidan och evolu
tionsteorin å den andra. Men det är kanske inte det som Tullberg efter
strävat. Syftet kanske är att ersätta den vardagliga uppfattning om 
individens själviska egennytta med en vetenskapligt grundad klassifi
kation baserad på genströmmens intressen?

Om detta var syftet är det bara att konstatera att programmet inte 
genomförts och att det också fattas en diskussion om varför det borde 
genomföras. Vidare kan man undra om en sådan revidering verkligen 
borde grundas på den evolutionistiska förhistorien. Den intressanta 
frågan borde vara, inte om ett visst handlingsmönster har en kausal 
historia tillbaka på genströmmens tidigare försök att gynna sig själv, 
utan om detta handlingsmönster, numera och i framtiden, faktiskt 
gynnar genströmmen.

Avslutningsvis några ord om vilken relevans jag för egen del menar 
att evolutionsteorin faktiskt har.

Vad det gäller berättigande i etik är jag anhängare av någon form 
av reflektivt ekvilibrium-teori, alltså koherens utgående från våra 
spontana uppfattningar. Koherensens ideal är att allting ska hänga 
samman, allting ska förklaras. Nu kan det vara så att man kan konsta
tera att vi människor faktiskt tenderar att ha vissa uppfattningar, att 
värdera på visst sätt. I vissa sådana fall kan evolutionsteorin bidra med 
en historisk-biologisk förklaring till hur vi kommit att bli som vi är.

Detta är naturligtvis tillfredställande från koherentistisk synpunkt 
eftersom det är ett bidrag till den allomfattande väv av sammanhang 
som är dess ideal. Ur normativ synpunkt är det dock inte något spe
ciellt avgörande bidrag eftersom det lämnar öppet om det rör sig om 
önskvärda drag i vår mänsklighet eller om det är fråga om något som 
bör motverkas så långt det är möjligt.
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4. Altruismens gränser
Låt oss bortse från evolutionismen och i stället se på Tullbergs attack 
på altruismen. Tesen är att det på det hela taget vore bättre om 
altruism i alla dess former försvinner till förmån för handlande 
tillhörande de andra fyra kategorierna.

En av de stora svårigheterna är att det inte är helt klart vad 
Tullberg menar med ”altruism”. Det som kommer närmast en direkt 
definition är: ”Altruism, definierad av att den förväntade kostnaden 
överstiger vinsten för den individ som utför handlingen”. Den defini
tionen förutsätter dock den oklara idén om det vida egenintresset som 
likställs med individens genetiska intresse.

Den klaraste karaktäristiken är nog att altruismen är kategorin 
övrigt. Det som inte faller under någon av de första fyra kategorierna 
är en form av altruism. Vi har då problemet med de handlingar som 
innebär att man inte faller för frestelsen att bli en fripassagerare utan 
förhåller sig solidarisk till en institution som det är till fördel för alla 
att den fungerar, men låt oss för diskussionens skull förutsätta att 
sådant agerande kan inordnas som en form av reciprocitet.

Tullbergs paradigmatiska exempel på altruism är självuppoffring 
på gränsen till självutplåning i god kristen anda exemplifierat med 
sådana citat ur Bergspredikan som ”Om någon slår dig på den ena 
kinden så håll ock fram den andra åt honom; och om någon tager 
manteln ifrån dig så förvägra honom icke heller livklädnaden”. Det är 
lätt att instämma i Tullbergs misstänksamhet. Sådant agerande bör 
utövas med stor urskiljning, för att uttrycka det försiktigt.

Till kategorin altruism för dock Tullberg även utilitarismen och den 
marxska principen: ”Från var och en efter förmåga, till var och en 
efter behov”. Dessa principer är dels inbördes olika, dels radikalt 
annorlunda än kristen självutplåning. Det som de tre har gemensamt 
är väl bara att de alla är icke-egoistiska. Altruism blir alltså en slask
kategori som får omfatta allt som inte faller under den vida egennytta 
Tullberg ställer upp som ideal. Jag menar dock att det inte är fruktbart 
att ha en kategori som buntar samman så disparata företeelser.

Innan jag utvecklar denna kritik, låt mig antyda min egen inställ
ning till egoism och altruism. I Walzer (1983) beskrivs rättvisans 
domäner som ett område uppdelat i olika sfärer. Olika företeelser 
fördelas efter olika principer, vissa efter behov, vissa enligt förtjänst, 
andra helt lika, andra åter efter slumpen. Olika rättviseprinciper 
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härskar i olika sfärer och ingen princip gäller överallt.
Jag menar nu att något motsvarande gäller den etiska domänen som 

helhet. Eftersom rättvisa är en viktig del av etiken följer en uppdelning 
i olika sfärer, styrda av olika etiska principer, redan i rätt hög grad av 
ett accepterande av Walzers grundidé men även den del av etiken som 
inte rör rättvis fördelning menar jag präglas av en uppdelning i olika 
sfärer. Olika företeelser och situationer faller under olika slags etiska 
principer och det finns inte, i varje fall inte på något uppenbart sätt, en 
enda uppsättning principer som är tillämpliga överallt.

I vissa sådana etikens normativa sfärer har egoismen i dess olika 
varianter en legitim och viktig plats och i några hör även altruistiskt 
agerande - till och med i betydelsen självuppoffring - hemma, fast 
med det aristoteliska tillägget ”vid rätt tillfälle, i rätt utsträckning, med 
de riktiga medlen, gentemot de rätta personerna”.

5. Två exempel
Jag ska ge två exempel för att illustrera hur problematisk den tull
bergska kategorin altruism är. Det är fråga om alldagliga situationer 
som inte är speciellt moraliskt ”heta” men de kan vara belysande.

Exempel 1. Jag går från Nordstan mot Centralstationen genom 
tunneln under Nils Erikssonsgatan. Vid utgången finns dörrar som går 
oväntat trögt och slår igen obehagligt hårt. När jag passerar dörren 
stannar jag till ett par sekunder för att hålla upp dörren för någon som 
kommer en bit bakom.

Om man klassificerar detta agerande utifrån Tullbergs kategorier är 
det klart att det rör sig om altruism. Chansen att jag skulle få någon 
direkt fördel av agerandet är, precis som chansen att det skulle leda till 
att jag råkade illa ut, för alla praktiska syften försumbar. Det finns inte 
heller någon etablerad göteborgsk konvention att man ska stanna till 
och hålla upp dörren i sådana lägen; mina medfotgängare har knappast 
några förväntningar vare sig på att jag ska hålla upp dörren för dem 
eller på att jag inte ska göra det. Att beskriva handlingen som själv
uppoffring vore naturligtvis direkt löjligt men det ändå så att min 
snäva egoistiska egennytta mycket marginellt men entydigt missgynnas 
i situtionen. Jag förlorar en smula tid och tvingas till ansträngning för 
att på nytt få upp gångfart.

Detta agerande är naturligtvis inget jag överlägger med mig själv 
om utan det utförs rätt automatiskt om än beroende på sådana faktorer 
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som mitt allmänna humör, hur bråttom jag har, hur distraherad jag är, 
etc. Den etiskt relevanta aspekten av agerandet menar jag är att det är 
ett direkt uttryck för ett karaktärsdrag - spontan hänsyn till andra (nära 
gränsande till vanlig hyfs) - som jag skulle önska det fanns mycket 
mera av, speciellt hos mig själv men även hos många andra.

Exempel 2. Jag tar mig ledigt en vacker septembervardag för att 
kunna spela en runda golf i ensamt majestät och utan helgträngseln på 
banan. På ett hål hamnar utslaget en bit in bland ungbjörkarna till 
höger. Bollen ligger djupt ner i tjockt, tuvigt gräs och den enda an
vändbara luckan mellan träden ger mig bara en smal remsa fairway - 
till på köpet med ett vattenhinder bakom - att hacka ut bollen mot. 
Det slag jag står inför är inte speciellt upplyftande. Det är defensivt, 
riskabelt och det eventuellt lyckade resultatet kommer till stor del att 
hänga på rena slumpen; med min synnerligen begränsade golfförmåga 
är det till avgörande del en fråga om tur om jag lyckas få en lagom 
bollträff för att ta mig ut ur skogen men inte ner i vattenhindret.

Ett par meter från bollen finns det en fläck med kort gräs och 
framför den finns det en öppning mellan träden som gör det möjligt att 
nå green därifrån med en träklubba. Bollen kunde naturligtvis lika 
gärna ha lagt sig på den gräsfläcken som där den gjorde. Ett inspel 
därifrån skulle vara ett offensivt, spännande slag vars framgång mest 
hänger på mig själv.

Så vad gör jag? Jo, jag spelar bollen där den ligger och hoppas på 
det bästa. Möjligheten att flytta bollen till det bättre läget och spela 
därifrån kommer jag normalt sett inte ens att reflektera över. Det är en 
möjlighet jag vanligtvis inte ”ser”.

Såvitt jag kan förstå måste Tullberg klassificera även det här age
randet som altruism. Det är svårt att se att det på något sätt skulle, 
vare sig direkt eller indirekt, gynna det snävt själviska egenintresset. 
Ur etisk synpunkt är det återigen en (andra ordningens) önskan att vara 
en viss slags människa som ligger bakom den oreflekterade handling
en. Jag vill vara en god golf are och en god golf are spelar bollen som 
den ligger och banan som den är. Basta! Jag har visserligen mycket 
kvar innan jag blivit en genuint god golfare men på den punkten 
lyckas jag vanligen.

Jag påstår inte att det skulle leda till någon form av självmotsägelse 
att Tullberg klassificerar denna typ av exempel som altruism och där
med buntar ihop dem med utilitarism, marxism och kristet självförne- 
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kande. Problemet är att den kategorin blir alldeles för heterogen. Den 
buntar samman saker man bör hålla isär och behandla olika.

Bakgrunden till att Tullberg trots allt vill göra denna uppdelning 
är att de utgår från en alltför påver människosyn.

6. Den ekonomiska människans armod
Den grundläggande anledningen till att Tullberg vill ha en uppdelning 
mellan, å ena sidan handlingar som direkt eller indirekt gynnar indivi
dens egennytta och å den andra övriga slags handlingar, är att Tullberg 
utgår från en människosyn som innebär att människan till sin natur i 
grunden är en economic man. Innerst inne är vi maximerare av den 
egna nyttan (där individens uppfattning om den egna nyttan ses som 
nära sprungen ur genströmmens egenintresse) och andra, altruistiska, 
värderingar är resultatet av kulturell indoktrinering och något vi klarar 
oss bättre utan.

Som kritik av denna uppfattning anför jag ett längre citat från John 
Plamenatz. Det han har i åtanke är visserligen inte i första rummet the 
economic man utan den hedonistiska människouppfattning som i den 
brittiska traditionen utgår från Thomas Hobbes men de är i mycket 
samma andas barn och kritiken träffar dem båda.

Människan är inte bara ett djur som, till skillnad från andra djur, 
är förtänksamt och kalkylerande, som kan offra stundens begär för 
att få möjlighet att tillfredställa fler begär i framtiden, som, medan 
hon för ömsesidig nytta samverkar med andra [...] förvärvar en 
uppsättning moralregler för att kunna lägga band på sig själv som 
konkurrent och uppmuntra till samarbete med andra.

Plamenatz fortsätter med att skissa sin egen, alternativa syn på männi
skan:

[Människan] är ett självmedvetet djur som samtalar med sig själv, 
som ser sitt liv som en helhet, som vet att hon måste dö, som är 
sin egen ständige följeslagare, vars önskningar ofta är fantasier, 
och som vill vara en slags person snarare än en annan och leva ett 
slags liv snarare än ett annat. Hon är, som Hegel kanske hade ut
tryckt det, ”sitt eget ändamål”; hon har en bild av sig själv, mer 
eller mindre växlande, mer eller mindre oklar, som det är enormt 
viktigt för henne att den är sann, en idé om vad som är passande 
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och värdigt för henne. Hon är lyckligare och känner sig tryggare 
och mera obekymrad ju säkrare hon är på att denna bild är sann 
och ju bättre den förefaller andra människor och ju mer den impo
nerar på dem. Vi bryr oss om oss själva som [sådana] personer 
snarare än som varelser som strävar efter att tillfredställa begär och 
på motsvarande sätt bryr vi oss om andra. Det är som personer, i 
mycket högre än som konkurrenter om eller samarbetare för till
fredställandet av begär, som vi hatar och älskar varandra, som vi 
känner stolthet, avund eller tacksamhet (1966, s 173f; min över
sättning, kursivering tillagd).

Visst, människan är också en kalkylerare över den egna nyttan. 
Men vi är så enormt mycket mera än det och denna rikedom av annat 
är det som Tullbergs dikotomi mellan altruistiskt handlande och hand
lande som gäller den vida egennyttan är så hopplöst inadekvat för att 
fånga.

En möjlighet är att Tullbergs syn på människan som economic man 
inte alls är avsedd som en beskrivning av vad människan idag är utan 
i stället sätts fram som ett rent ideal, vad vi bör sträva efter att så 
långt det är möjligt förvandla oss till.

Detta är ett normativt förslag som jag tycker är besvärligt att 
kommentera, mest för att jag har så svårt att ta det på allvar. Om jag 
ändå ska försöka vill jag först hävda att Tullbergs argumentering för 
att vi ska inskränka till att bara vara maximerare av den vida egen
nyttan är alldeles för tunn. Det är visserligen sant att detta att vi har 
vidare ideal än de själviska intressena öppnat för sådant som religiös 
och politisk fanatism och de olyckor de fört med sig men hänger inte 
även många av de positiva sakerna i tillvaron också på dessa vidare 
ideal? Framför allt har jag en känsla av att en strikt economic man inte 
längre är en människa fullt ut.

Tanken att vi skulle förvandla oss till enbart maximerare av egen
nyttan känns intuitivt fullständigt vedervärdig. Vidare är de faktiska 
följderna både av ett försök till genomförande och av ett verkligt 
genomförande av tanken är helt oöverskådliga. Jag kan inte se något 
rimligt skäl att alls försöka.
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JAN TULLBERG

Evolutionens konsekvenser för etiken

Anders Tollands invändningar mot centrala delar i mina resonemang 
i Filosofisk tidskrift 1/96 och i boken Naturlig etik - en uppgörelse 
med altruismen ger anledning till förtydliganden. Ett första problem
område är evolutionens relation till etiken. Vilken effekt har evolu
tionsteorin för uppfattningar inom etiken? Ett andra diskussionsområde 
är vilka etiska frågeställningar som kan vara konstruktiva. I ett tredje 
avsnitt kommer jag att ta upp Tollands exempel med den tröga dörren 
som skulle kunna hanteras med ett socialt agerande och utveckla hur 
olika etiska angreppsvinklar kan lösa detta konkreta fall.

1. Evolutionsteorin - en som-om historia?
Tolland ger en välskriven sammanfattning av den nydarwinistiska 
modellen där genen har en central roll. En roll som genererats av en 
selektionsprocess som prioriterar gener för egenskaper som befrämjar 
reproduktion. Dawkins fundering kring framtida utveckling leder dess
värre Tolland in på ett villospår. Vi är inte på väg att bli avpro
grammerade utan är högst genetiskt likartade våra förfäder trots en 
svindlande snabb kulturell utveckling. Den genetiska styrning och den 
flexibilitet vi har är oförändrad i jämförelse med de jägare/samlare 
vars kultur var så stabil och varade så länge att det hunnit bli ett 
genetiskt urval anpassat till den kulturen.

Många accepterar darwinismen som en naturvetenskaplig teori men 
ser inga konsekvenser för människans del. De vill inte se människan 
som något så lågt som en modifierad apa. En term som används för att 
få folk att slå ifrån sig är ”biologisk determinism”. Det låter obehag
ligt. De flesta darwinster är dock inte så deterministiska utan vad som 
fått maka på sig under en kraftig kanonad av nya vetenskapliga rön är 
andra determinerande faktorer som kulturen och föräldrarna.
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Evolutionen kan därför inte ses som ”en berättelse”, ”en kausal för
historia” eller något ”historisk-biologisk”. Tolland reserverar sig 
indirekt mot teorin, kanske för att slippa ta så stor hänsyn till den utan 
att behöva argumentera. Upprepade påståenden av typen ”den evolu- 
tionistiska berättelsen är en som-om historia” är en indikation på att 
Tolland grovt underskattar denna centrala teori om människan och 
hennes existens. Det hade varit bra om han vid något tillfälle försökt 
att formulera ett skäl för det märkliga påståendet.

Den främsta rivaliserande uppfattningen till den nydarwinstiska är 
den behavioristiska. Människan är en tabula rasa, en tom tavla på vil
ket kulturen skriver. Denna ”kulturkreationism” har sin lockelse, men 
den har inte bara falsifierats i ett stort antal experiment utan den 
saknar också en rimlig teoretisk grund. Människan har knappast ut
vecklat intelligens och kreativitet för att sedan enkelt präglas av någon 
omnipotent kultur. Andra djur är inte maskiner såsom Descartes be
skrev dem utan har både intelligens och handlingsfrihet som ger viss 
flexibilitet vid problemlösning. Det är föga troligt att den mänskliga 
organismen är totalt annorlunda utan det rör sig mer om en gradskill
nad. En exceptionistisk inställning är knappast en vetenskaplig upp
fattning utan ett sätt att rationalisera en önskan att se mäniskan som 
väsensskild. Det naturliga urvalet har försett oss med en rad mekanis
mer, bl a annat sociala komponenter som konformism och reciprocitet 
samt en hel del flexibilitet i beteendet. Kulturens utveckling har 
knappast varit tillräckligt selektiv för att förändra de genetiska grund
mönstren; kulturen har inte ersatt naturen, memen har inte ersatt 
genen. Vad som hänt är att kulturen förändrats en hel del, memer har 
muterat i snabb takt, låt vara oftare på ett ytligt plan än ett mer djup
gående.

Darwinismens budskap är vetenskapligt, inte normativt, men man 
kan naturligtvis göra olika värderingar av dess budskap. En del folk
uppfostrare tycker att det är trist om kulturen inte kan omforma 
människor på alla tänkbara sätt som bedömts som önskvärda. För de 
flesta av oss bör det vara ett positivt budskap att vi inte bara har en 
fysisk utan också en beteendemässig ryggrad. Det är högst motiverat 
att se människan som en biologisk varelse, inte som en social kon
struktion.

I början av sin artikel tycks Tolland ansluta sig till en plastisk 
människouppfattning, så jag blev lite förbryllad när han senare instäm- 
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mer med ett långt citat av John Plamenatz där denne framför en rad 
påståenden om att människan är på ett visst sätt och har en rad goda 
och stora egenskaper. Dylika lovtal balanserar alltid mellan det 
gripande och det pinsamma. Låt oss kalla detta ”en högstämd männi
skosyn” och ta den som alternativ till den inställning jag förespråkar, 
vilken Tolland betecknar som ”en påver människosyn” och invänder 
att ”vi är så enormt mycket mera”. Om man skall se ”den högstämda 
människosynen” som mer än retorik måste den byggas på för att bli en 
mer komplett åsikt. Hur har männikan blivit fantastisk och i vilken 
bemärkelse är hon detta? En lösning, som dock knappast är intellek
tuellt försvarlig, är att avsätta gud som skapare av männikan men låta 
den helige ande finnas kvar och bistå med människovärde, en odödlig 
själ, kärleken till det goda och sköna mm.

En mindre motsägelsefull förklaring är att man ser människosynen 
som ett lämpligt objekt för positivt tänkande. Fundamentalt ser man 
människan som plastiskt formad av kulturen. Hon är egentligen ingen
ting. Men kan man skapa en kollektiv uppfattning om att hon är på ett 
visst sätt så kan den tron bli en realitet och därför gäller det att 
omsorgsfullt odla visioner. Den högstämda människosynen bottnar 
numer, när tron på att vi är gudens avbild har rämnat, blott i en sådan 
peptalkfilosofi. Jag har en viss respekt för positivt tänkande i vissa 
sammanhang men det är malplacerat i vetenskap och filosofi, vilka bör 
behandla realiteter, inte vara en marknadskanal för ett romantiskt och 
suggestivt självporträtt.

2. Etikens möjligheter
Tolland och jag har inte bara olika åsikter beträffande hur evolutionens 
inverkan bör bedömas, utan också en hel del olika åsikter om vilka, 
och på vilket sätt, etiska frågeställningar kan vara givande. Det är fyra 
områden jag vill beröra. Det första är hur karaktären inverkar på bete
endet, det andra hur ett ”reflektivt ekvilibrium” bör se ut för at vara 
konstruktivt, det tredje är om min definition av altruism är så vid att 
den inte längre har en nöjaktig precision och det fjärde är självförverk
ligandets roll för etiska normer.

Synen på karaktär är central för diskussionen och i den frågan tror 
jag det finns dels ett rationellt, dels ett moraliserande perspektiv. Ett 
exempel på det rationella innebär att en person påverkas av en redo
görelse av faktiska förhållanden att det t ex inte lönar sig att vara 
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ficktjuv. Övertygas personen så internaliseras en generell regel att inte 
vittja andras fickor. Personen bryr sig inte om att notera möjligheter 
och slipper spilla tankekraft och vånda över problematiken utan dömer 
ut denna handlingsmöjlighet. Den generella rationaliteten fäller av
görandet.

Den moraliserande linjen är att personen skall vilja göra det som 
är rätt för att det är rätt. Moralen skall vara så stark att den förhindrar 
ett brott även när detta förefaller idiotsäkert. Den håller ett öga på 
medborgaren när polisen inte ser honom, liksom på härskaren när med
borgaren inte kan kontrollera denne. Moralen blir snarast något som 
räcker längre än de regler som stöds med straff och socialt fördö
mande. Man kan naturligtvis se detta som en högre målsättning, men 
den är också svårare att realisera och en intensiv propaganda behövs 
då tabut hela tiden riskerar att lösas upp. Den sluga beräkningens 
lockelse, irritation över moralisternas självgodhet och den framgångs
rika myglarens förmåner bidrar alla till en svaghet i tron och en hetta 
i förkunnelsen.

Tolland skriver att han kan se evolutionsteorin som en del av 
”någon form av reflektivt ekvilibrium-teori, alltså koherens utgående 
från våra spontana uppfattningar.” Jag anser att man bör göra ett annat 
val av tyngdpunkt. Spontana uppfattningar, dvs intuition, har ju sina 
förespråkare, men det är en åsikt med många påtalade brister. En annan 
vanlig kandidat som central avstämningsfaktor är common sense. Ett 
icke ovanligt resultat är att jämföra ett omdöme enligt en etisk teori 
med vad som är intuitivt rätt eller rätt enligt common sense och finner 
man en avvikelse så förkastas teorin. Jag anser inte att vare sig etik 
eller vetenskap är kontraintuitiv eller att common sense skall non
chaleras, men det blir ändå närmast fånigt att ha dem till ultimata 
normbildare. Den teoretiska verksamheten blir blott en efterrationa
lisering till vad man kan uppnå på ett mycket enklare sätt - att känna 
efter istället för att tänka efter.

Det finns skäl att tro att tradition och intuition ibland leder fel. Inte 
minst i vår situation med en snabb förändring som gör att gamla 
känslor eller vanor inte längre är lämpliga. De var kanske heller aldrig 
lämpliga, utan produkter av missuppfattningar, feltolkningar, bedräge
rier och självbedrägerier. Det förefaller rimligt att ge förnuftet en plats 
och detta bör vara en större uppgift än att stämma av med spontana 
känslor och common sense. Tollands användande av termen ”reflektivt 
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ekvilibrium” tyder på en anknytning till Rawls, och jag anser det till- 
rådigt att följa dennes upplägg att göra en omprövning utifrån flera 
perspektiv, inte en avstämning.

Tanken bör arbeta med känslor, tradition och intuition men frågan 
är om det inte tarvas något mer. Ett mer fruktbart material för reflek
tion är vad jag med en något högtravande term skulle vilja kalla ”Den 
vetenskapliga humanbilden”. Vi har trots allt påbörjat ett projekt att 
lära känna oss själva. I filosofin kämpar, som i så många andra discip
liner, universalistiska ambitioner mot sekteristiska tendenser. Att olika 
aspekter på människan är mer centrala för vissa discipliner än för 
andra är inte problematiskt, men det är nödvändigt att få ihop delarna 
till en total och sammanhängande bild. Den psykoanalytiska människo
bilden har blivit en intern diskussion utan någon relevans för andra än 
deltagarna och det vore illa om filosofin blev lika sekteristisk. Personer 
med stark teori och bra empiri kommer dock att försöka ta sig över 
revirgränserna, så den som är en seriös vetenskapsman kan inte isolera 
”sitt” område från störande rön inom andra discipliner. Den centrala 
frågan är därför hur etiken kommer in i den vetenskapliga bilden av 
människan. Vad har etiken bidragit med, inte i deklamerade föresatser, 
utan i faktiska resultat? Utifrån empiri och resonemang kan vi kanske 
komma fram till en bättre etik.

En ytterligare fråga är på vilken nivå man kan föra en givande 
moraldiskussion. En del personer nöjer sig med mycket specifika på
ståenden som att personen A bör göra handlingen H mot personen B 
i kulturen Q och kontexten K. Den som tror att ett sådant preciserat 
omdöme är riktigt ställs dock normalt inför frågan om detta kan uni
versaliseras. Är H också att rekommedera i kulturen S mot personen 
C? Strävan bör vara att universalisera så mycket som möjligt. När man 
kommit till uttalandet ”det beror på” har man generaliserat ett steg för 
lång och bör göra en inskränkande precisering.

Min tes att altruism i stort är något som man bör och kan undvika 
som etisk norm är intressant då den går tvärs emot den lika generella 
uppfattningen att altruism är något som skall stärkas. Jag har lite svårt 
att förstå Tollands kritik mot min definition av altruism som för vid. 
(Tolland är dock inte ensam i sin uppfattning utan en mycket snarlik 
kritik framfördes av Per Bauhn i kulturkvarten 23/2 1995.) Många 
sociobiologer har en vidare definition av altruism än vad jag har och 
inkluderar också reciprocitet (som ”reciprocal altruism”) och släkt
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selektion (som ”kin altruism”). Liksom Peter Singer, Elliot Sober, 
Neven Sesardic och många andra, anser jag att reciprocitet inte bör 
föras under altruismbegreppet, då det föreligger en rationalitet i ett 
vidare perspektiv. Att människor som ett stort antal andra ungvårdande 
djur försakar egenintresse för sin avkomma är inte heller ett mysterium 
utan den själviska genen ger en täckande vetenskaplig förklaring. 
Förekomsten av altruism, dvs uppoffringar utöver skenbar altruism i 
reciprocitet, släktselektion och gruppegoism är det som är svårare att 
förklara ur ett evolutionärt perspektiv. Förkastar man gudomliga 
interventioner så söker den frågan ett svar och sökandet efter det 
svaret har engagerat en stor grupp vetenskapsmän. Altruism blir ett 
samlande begrepp för handlingar som förenas av en central gemensam 
nämnare och att andra personer i andra sammanhang drar andra grän
ser som känns mer hemtama är en otillräcklig invändning. Den defini
tion på altruism jag använder är vanlig och har befunnits lämplig i en 
vetenskaplig diskurs som nu blivit rätt omfattande.

Tolland ondgör sig över att marxismens ”åt var och en efter för
måga till var och en efter behov ” och utilitarismen hamnar under den 
altruistiska rubriken tillsammans med det kristna kärleksbudskapet och 
han påstår att de är ”radikalt annorlunda”. Mill medger dock överens
stämmelsen med det kristna budskapet: ”1 den gyllene regeln av Jesus 
av Nasaret, kan vi läsa den fullständiga andan i utilitarismens etik. Att 
handla som man vill bli behandlad och att älska sin nästa som sig själv, 
utgör den ideala perfektionen av utilitaristisk moral” (egen översättning 
via Wright s 336). Marx har inte lagt ner någon större ansträngning på 
att fundera kring det framtida kommunistiska samhället, åtminstone är 
det han skrivit om det ytterst knapert. Den kända sentensen har han 
inte formulerat själv utan tagit av Lois Blanc och det är värt att notera 
att när han beskriver tillvaron i det nya samhället så handlar det om ett 
omväxlande liv på landet. Denna industrialismens filosof ignorerar 
industriarbetet och återger den pastorala konfliktfria idyll som alltid har 
lockat. Dessa olika läror är naturligtvis inte identiska, men i ett större 
perspektiv kan de inte bli mer än kvistar på samma gren.

Tolland föreslår att Michael Walzers modell med en särskillnad 
mellan olika sfärer kan bidra till att olika faktorer får en tillbörlig vikt. 
Genom att få dominans inom ett begränsat område kan man undvika 
att de blåses upp oproportionerligt eller blir nonchalerade. Jag har 
mycket sympati för Walzers övergripande bild, men när han fyller den 
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med innehåll så blir det huvudsakligen en föga orginell klagan över 
penningens makt. Skall vi plocka in Waltzer i resonemanget så tycker 
jag det är lämpligt att göra så genom att fråga om etikens sfärer. En 
sfär jag ser som central är den som gäller de kollektiva reglerna för 
vårt beteende - vad är rätt och fel vid intressekonflikter? Här blir det 
mycket en fråga om att välja - till nöds kan det bli en Leviathan. Jag 
har dock ett intryck av att Tolland är mer intresserad av en annan sfär, 
en lära om livet och vad som ger det värde - Sokrates fråga om hur 
man bör leva sitt liv. I denna andra sfär befinner vi oss inte i samma 
forcerade beslutssituation. Om Tolland eller jag rekommenderar golf 
och Filosofisk tidskrift till vänner som kan tänkas ha glädje av det, är 
en sak. Att upphöja dessa sysselsättningar till allmänna normer är dock 
något helt annat. Jag ser dessa generella levnadsråd som förslag till 
självförverkligande, dvs inom mottagarens egoistiska kategori. Männi
skan lever inte allenast av bröd, men om hon väljer litteratur eller 
skogspromenader är hennes eget val. Det finns god anledning att vara 
ödmjuk och liberal med påtryckningar inom denna sfär av levnads
regler. Det Fina, det Goda och det Sköna har rätt att berätta om sina 
alternativ, men etikens centrala sfär handlar enligt mitt förmenande om 
en mer prosaisk fråga: Vilka är de rätta reglerna vid mänskliga in
tressekonflikter? Denna skillnad i fokusering är en av anledningarna 
till att Tolland betecknar min inställning som torftig. En annan är att 
jag inte ser de högre verksamheterna inom självförverkligandet som 
så avlägset mer primitiva bevekelsegrunder - den framgångsrike konst
nären hyllas och kunskap ger makt.

När Tolland tar upp sfärperspektivet tänker han sig en mer fin- 
grading uppdelning och menar att i en del av dem är det berättigat 
med altruism och ser sig som anhängare till en generell måttlighetssyn 
som förespråkar: ”altruistiskt agerande ... med det aristotelianska till
lägget ’vid rätt tillfälle, i rätt utsträckning, med de riktiga medlen, 
gentemot de rätta personerna’”. Jag har ingen invändning mot indivi
duellt beslutade sociala utspel men ser en reciprok förväntan som den 
drivande kraften bakom denna typ av handlingar. Många smärre hand
lingar som oftast anses sympatiska som att ge blod eller skänka en 
mindre slant till Röda korset har jag heller ingenting emot. Kan sådana 
beteenden överleva i egna mindre sfärer så finns ingen anledning 
argumentera mot dem. Problemet som jag ser det - och kanske också 
Tolland - att dessa beteenden kanske är beroende av stöd från en mer 
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universell filosofisk sfär som talar för altruism, en högstämd männi
skosyn mm. Det berättigade med en sådan inställning kan dock inte 
bedömas efter smärre positiva bieffekter utan efter sin totaleffekt 
liksom sitt sanningsvärde. Många har en tvetydig inställning till 
sanningsfrågan, men är övertygade om att totaleffekten av altruism är 
positiv, trots en del negativa sidor som dock ses som mer än väl 
kompenserade av altruismens goda sidor. En av de främsta skälen till 
att jag kommer till en annan bedömning är att jag inte ser altruism 
som så central för mänsklig socialitet. Den uppfattningen blir förhopp
ningsvis mer gripbar genom den följande konkretiseringen.

3. Den tröga dörren
Tolland tar i sitt inlägg med ett praktiskt exempel - en trög dörr till 
en gångtunnel i Göteborg som är lite extra besvärlig att öppna, men 
väl öppen krävs en betydligt mindre ansträngning att hålla upp den för 
någon ytterligare person. Här finns en möjlighet till en vinst om den 
som är först genom dörren gör en marginell uppoffring och håller upp 
den. Frågan är hur man kan få en sådan lösning att realiseras.

Tolland avfärdar reciprocitet som en möjlighet och i en anonym 
storstad med låg sannolikhet att stöta på samma person igen ligger det 
mycket i den bedömningen. En tacksam nick kan dock vara belöning 
nog efter att man med blicken snuddat vid ett antal uttryckslösa ansik
ten. I vissa fall kan denna sociala feedback räcka som belöning, men 
i stort håller jag med Tolland om att spontan reciprocitet Öppnar få 
dörrar.

Jag uppfattar att Tollands förslag på lösning är en god karaktär. 
Hans andra exemplet med den oflyttade golfbollen.förstärker intrycket 
av att det är en god karaktär med altruistiska inslag som behövs. Jag 
ställer mig mycket skeptisk till den lösningen och tror att en stark 
karaktär håller upp än färre dörrar än spontan reciprocitet. Även Kant 
är skeptisk till förmågan att göra det rätta för sin egen skull: ”om vi 
vänder uppmärksamheten mot erfarenheten utav människors agerande, 
så möter vi ofta, och som vi medger själva, berättigade invändningar 
att det inte står att finna ett enda säkert exempel på en benägenhet att 
agera av ren plikt. Även om många handlingar är utförda i konformitet 
med vad plikten föreskriver, så är det likväl alltid tveksamt huruvida 
de är utförda uteslutande utav plikt.” (Egen översättning av Kant via 
Masters artikel.)
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Vill man få fler dörrar öppnade får man nog knyta an till någon typ 
av konformism och då ser jag ytterligare två alternativ. Det tredje 
alternativet är en reciprok norm och det fjärde är en altruistisk. Jag 
förespråkar det förstnämnda som är en stark faktor bakom mycket av 
mänsklig socialitet. I detta fall finns en social möjlighet att uppnå en 
förbättring för ett stort antal människor om man bara kan driva igenom 
en generell överenskommelse att den som först öppnar en trög dörr 
håller upp den för nästföljande person. För denna typ av regel räcker 
det förmodligen med ett socialt ogillande mot dem som bryter mot 
normen för att få en hög grad av följsamhet, i andra frågor kan det 
behövas sanktioner genom statsmakten. En libertarian kan vara kritisk 
mot ett sådant tryck mot individer som vill avstå att hålla upp dörrar 
och få dörrar öppnade för sig. Många teoretiker bekymrar sig över för
ändringar som bryter mot Pareto optimum, men mänsklig socialitet är 
sällan eller aldrig så hänsynsfull. Har en stark grupp en möjlighet att 
driva igenom sin vilja så gör den det. En social regel är dock inte 
nödvändigtvis reciprok utan kan vara gruppegoistisk, dvs vinsten 
ligger i att en grupp får det bättre på en annan grupps bekostnad. En 
reciprok konstruktion behövs dock när det gruppegoistiska intresset 
kommer i konflikt med andra starka grupper eller då den överkörda 
gruppen kan vidta motåtgärder. I detta fall finns inga större problem 
med en omfördelning. Det förväntade utfallet av en norm att hålla upp 
tröga dörrar kan förväntas drabba och gynna en person lika många 
gånger. Rationaliteten i regeln är att fördelen av att få hjälp med 
dörren är större än nackdelen med att ge hjälpen.

Det fjärde sättet ar att inte sjunka till en sådan simpel rationalitet 
utan betona den moraliska plikten att hjälpa sina medmänniskor. Man 
låter dock inte detta bara bli ett val för var och en, utan den som 
syndar får känna det sociala trycket. Han har inte varit en god och 
osjälvisk människa.

Många kanske tycker att skillnaden mellan alternativ tre och fyra 
är liten eftersom det i båda fallen rör sig om socialt tryck. Jag ser dock 
en avgörande skillnad i tre viktiga hänseenden: rättvisa, motivation 
och urval.

Ur rättvisesynpunkt förefaller mig det ömsesidiga samarbetet som 
etiskt överlägsen eftersom alla människor ses som moraliska aktörer. 
Denna syn saknas i altruismen med sin kategorisering i olika grupper 
på vilka ställs olika krav. Dels finns A-människorna - altruisterna, de 

54



starka, de goda, de givmilda - dels finns B-människorna - de behövan
de, de svaga. Här finns ingen balans utan av något skäl så har A- 
människorna en skyldighet att hjälpa B-människorna. De som inte för
stått detta är S-männikorna, syndarna, som man mer eller mindre 
ihärdigt moraliserar emot - av B-människorna för att de vill ha mer, 
och av A-människorna för att visa att alla inte är så goda som de 
själva. Varje smart opportunist förstår att det gäller att antingen posera 
som omtänksam A-människa eller kvida som ömklig B-människa. Det 
förvånar knappast att detta ABS-system drar snett och leder till om
fattande falskskyltning, självömkan och hyckleri.

Motivationsmässigt är det också mycket lättare att få människor att 
praktiskt agera i ett reciprokt projekt. Man betalar sin skatt och sin 
medlemsavgift om man vet att man får valuta för pengarna. Altruismen 
behöver grövre propaganda och hårdare bestraffning för att få följ
samhet i sina projekt.

Den reciproka modellen kräver att handlingen verkligen är rationell. 
Mot detta kan invändas att man inte ställer upp ekvationer på att hålla 
upp eller inte hålla upp dörrar, utan man gör som man lärt sig av sina 
föräldrar. Jag är dock övertygad om att det finns en hel del rationalitet 
i vårt beteende. Då och då ifrågasätts rationaliteten av några individer 
och en del regler sållas successivt ut. I de fall man möter en person 
med barnvagn eller två fulla kassar tror jag vi alla känner en stark för
väntan att hålla upp dörren. Då vinsten är större finns en ”håll upp 
dörren konvention”. Altruismen som snarare hyllar det heroiska samt 
uppoffringen i sig bedriver inte samma rationella urval. I en strävan att 
visa upp sin goda sida kan mycket bli en plikt. Gamla traditioner 
överges inte och filosofer som David Ross radar upp prima facie plikter 
på kö. Vad är det som säger att en påver cost-benefit analys skall införa 
eller eliminera en kulturell tradition? Utifrån en altruistisk etik väljer 
man också lätt en annan lösning än en reciprok balans. Det blir en 
skyldighet för de starka och harmoniska att hålla upp dörrar, medan de 
som är trötta och nedslagna inte behöver känna sig manade.

Om enkla sociala mekanismer som släktselektion, reciprocitet och 
gruppegoism räcker för att öppna dörrar och lösa andra sociala 
problem, så undrar man varför altruismen rönt sådan popularitet. 
Svaret är att vinsten är så mycket större om man kan få andra att se 
det som sin plikt att tjäna. Det är bara altruismen som kan erbjuda 
vissa ett öppnande av dörrar utan att personen själv behöver öppna 
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några dörrar. Tolland har märkligt nog missat att en bärande kritik mot 
altruismen är att den inte - i motsats till reciprocitet och gruppegoism 
- har något att komma med i frågan om fripassagerare. Dess enda bi
drag är att döpa om fripassagerare till behövande.

Tolland och väldigt många med honom verkar nöjda med den gäng
se etiken och ser inga skäl till en radikal omprövning. Den diskrepans 
som finns mellan etiska normer och praktiskt agerande brukar avfärdas 
med någon variant på den välkända ståndpunkten att anden är stark 
men köttet är svagt. Det är köttet som brister, inte anden. Utifrån en 
mer materialistisk synvinkel kan man fråga om inte normerna borde 
utgå från den köttsliga realiteten. Om vilka vi är är viktigt för vad vi 
bör göra så blir grekernas ”känn dig själv” en utgångspunkt. Det är 
dock en uppmaning som människor har nalkats med mycken ambiva
lens. Redan Francis Bacon formulerade vetenskapens kärva reformism 
”Nature to be commanded must be obeyed”, vilket inte heller uppfattas 
som ett glatt budskap. Darwinismen har höjt den tekniska precisionen 
i bilden men denna anses nu än mindre bildskön.

Etiken kan antingen utvecklas och sättas in i detta vetenskapliga 
projekt, där den förväntas bidra med något så simpelt som nytta. Eller 
också behåller den distansen till den triviala verkligheten och bistår 
med funderingar om en mer ideell värld. Visioner som man hoppas på
verkar åt ”rätt” håll, men vars effekter ofta blivit praktiskt destruktiva. 
Är det inte diskutabelt att bedöma etik så mycket efter ambitioner och 
så lite efter resultat?
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ANDERS TOLLAND

Evolution, etik och enhetsvetenskap

Jan Tullbergs ”Evolutionismens konsekvenser för etiken” som utgör 
ett svar på mitt angrepp i ”Altruismen och människan som genernas 
misstag” föranleder många synpunkter både vad det gäller detaljer och 
mera omfattande filosofiska frågor. För att inte alltför mycket trötta 
läsaren väljer jag här att bortse från detaljerna och ta upp några större 
problem som Tullbergs framställning berör.

1. Kulturell plasticitet versus biologisk determinism
Man kan tänka sig två extrempositioner. Den ena, total kulturell 
plasticitet eller som Tullberg kallar ”en behavioristisk uppfattning”, 
innebär att frånsett vissa fysiska drag så är individens beskaffenhet 
helt resultatet av kulturens formning av henne (förutom det som beror 
av rena olyckshändelser och dylikt). Den andra ytterligheten, total 
biologisk determinism, innebär att utvecklingen av individens alla 
olika drag helt är styrd av individens unika arvsmassa (återigen med 
undantag för resultatet av olyckor etc.).

Båda dessa extrempositioner förefaller, som sig bör, orimliga och 
Tullberg intar mycket riktigt en kompromissuppfattning mellan dessa 
ytterligheter. Jag instämmer i att en kompromissuppfattning är den 
enda rimliga och har jag uttryckt mig på ett sätt som gett en annan 
bild ber jag om ursäkt.

Från en kompromisståndpunkt återstår frågan hur arvs- och miljö
faktorer samspelar i formandet av individen. Det enklaste är att tänka 
sig att vissa saker bestäms helt av miljön och andra helt av arv. Så är 
det väl också för en del drag men man kan även tänka sig att andra 
egenskaper hos individen beror av både arvs- och miljøfaktorer. Jag 
skä antyda ett möjligt slag av sådan samverkan.

Skilj mellan nedärvd disposition till att den ena handen blir 
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dominant och faktisk funktionell höger- respektive vänsterhänthet. Jag 
har inte gjort några större ansträngningar att kolla upp forsknings
fronten här - exemplet ska bara illustrera en möjlig typ av relation och 
eventuella felaktigheter är inte nödvändigtvis förödande för den upp
giften - utan postulerar för exemplets skull att de flesta människor har 
en medfödd disposition till att utveckla funktionell högerhänthet medan 
några föds med en disposition till att bli vänsterhänta och att dessa 
genetiskt betingade dispositioner kan ”upphävas” genom tillräckligt 
stark social påverkan och träning. Genetiskt vänsterhänta kan, genom 
strikt uppfostran, fås att bli funktionellt högerhänta och vice versa.

Att på detta sätt gå mot generna har emellertid ett pris. Det fordrar 
en extra insats i uppfostran och individen kommer normalt inte att bli 
lika skicklig med ”fel” hand som hon hade kunnat bli med den gene
tiskt dominanta handen. Processen att vända på den genetiska disposi
tionen kan också leda till andra störningar och problem.

Den tanke som detta postulerade exempel ska illustrera är att 
genernas inflytande ibland kan ske, inte i form av strikt styrning, utan 
som ”trögheter”. Genetiskt ges det någon slags naturlig utvecklings
linje. Den sociala miljön kan dock ändra på denna utveckling men i ju 
högre grad som man eftersträvar något som avviker från det individen 
har en medfödd disposition till ju större extra insatser kommer det att 
fordras - eventuellt bort till en gräns av praktisk omöjlighet - och 
priset i form av sämre effektivitet och andra störningar blir i mot
svarande grad högre.

Ta två exempel med mera direkt etisk relevans. Antag att vi har en 
genetiskt betingad disposition till att utveckla hämndbegär och till att 
gynna nära släktingar på andras bekostnad. Om vi nu ser denna gene
tiska påverkan som trögheter innebär det att vår tendens till hämnd
lystnad och nepotism kan, åtminstone i rätt hög grad, motverkas 
genom den sociala miljön men inte utan kostnader i form av extra in
satser vid socialiseringen och som problem för individen. Den centrala 
frågan är då om dessa bördor är motiverade.

Om man betraktar den relevanta delen av det genetiska arvet som 
trögheter får man som resultat att vissa drag hos individen beror både 
av ett samspel mellan arv och social miljö, en typ av samspel där det 
verkar svårt att ange att en viss procent av resultatet beror av miljön 
och det övriga av generna. Betonas skall att detta bara är ett sätt att få 
detta resultat. Det finns säkert andra.



2. Enhetsvetenskap
Ett problem med Tullbergs teori är att det är svårt att se hur hans 
etiska uppfattning följer ur evolutionismen. Jag ska skissa en tolkning 
som visar hur jag tror att kopplingen görs.

Tullberg vill utgå ifrån det han kallar ”den vetenskapliga human
bilden”, tanken att man bland de vetenskapliga disciplinerna ska odla 
fram en enda, total och sammanhängande bild av människan. Detta 
verkar förutsätta att det, åtminstone i princip, är möjligt med en 
enhetsvetenskap om människan.

Utifrån detta ideal gör Tullberg kopplingen mellan evolutionism 
och etik på följande sätt. Den människobild som framträder i en håll
bar etik ska i grunden vara densamma som används inom evolutions
teorin. Människan ska ses på samma sätt i etiken som inom evolutions
teorin och de termer som etiken använder vid beskrivningen ska 
endera vara desamma som evolutionsteorin använder eller kunna föras 
tillbaka på dessa. Evolutionismen beskriver människan som av sina 
gener styrd att eftersträva en maximering av det vida, genetiska 
egenintresset, alltså måste även etiken grundas på den människosynen.

Detta är en tolkning och jag kan inte direkt textbelägg a den men 
jag kan inte se något annat sätt att få det Tullberg säger att gå ihop. 
Den framtolkade åsikten är dock problematisk på flera sätt. Även om 
man godtar tanken på en allomfattande, enhetsvetenskaplig människo
bild kan man undra om det verkligen är så självklart att det är etiken 
som måste underordna sig evolutionsteorin. Varför kan det inte lika 
gärna vara evolutionsteorin som ska överta den människosyn som före
kommer i den typiska etiska diskursen?

Viktigare är dock att idealet med en enda allomfattande och för alla 
discipliner giltig och tillräcklig människobild är synnerligen kontrover
siellt. På ett sätt vore en sådan bild naturligtvis önskvärd. Den skulle 
ju starkt bidra till att skapa maximalt sammanhang och enhetlighet i 
våra epistemiska företag. Koherens är dock inte det enda epistemiska 
värdet. Minst lika tungt väger korrespondens, alltså kravet att våra 
uppfattningar ska vara adekvata mot sina objekt och här tror jag 
enhetsidealet stupar. Om man ser på den utveckling som våra bästa 
kognitiva ansträngningar i olika discipliner leder till verkar det minst 
lika troligt att den går mot mera markerade skillnader i människosyn 
som mot konvergens.

Det är inte svårt att tänka sig skäl till att enhetsidealet inte är 
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realiserbart. Den verklighet som ska hanteras kan helt enkelt vara 
alltför omfattande, komplex och besynnerlig för att vi arma varelser 
ska kunna i ett drag omfatta den som totalitet. För att vi ska kunna 
greppa ens någon del av den måste vi förenkla genom att hålla oss till 
aspekter och abstraktioner som vi sedan ”fyller ut” med olika slags 
metaforer. Det oundvikliga priset för att kunna studera en viss sida av 
saken är vi samtidigt måste blunda för andra sidor av helheten.

Olika kognitiva discipliner ser till olika aspekter av den komplexa 
verkligheten. De abstaherar fram vissa, saker och blundar i den pro
cessen med nödvändighet för andra. Det är alltså helt i sin ordning att 
den normativa etiken respektive evolutionsteorin opererar med rätt 
olika människosyner och det finns inga uppenbara skäl att sätta den 
ena före den andra. De olika disciplinerna kommer vi, enligt detta 
synsätt, inte att förmå smälta samman till en enda enhetlig totalvision. 
Förutom att undvika direkt konfrontation är partiellt stöd - snarare än 
logisk härledbarhet - mellan olika kunskapsdomäner det bästa vi kan 
hoppas på.

3. Gemenskap eller privat lycka
Det tredje större problemområdet som jag ska ta upp är frågan om vil
ken etikens centrala sfär är. Tullberg urskiljer två sfärer, å ena sidan 
sådant som berör individens privata lycka, hur man uppnår personligt 
självförverkligande, och å den andra frågan om vilka de rätta reglerna 
för att lösa mellanmänskliga intressekonflikter är. Han menär att det 
är den senare sfären som är den céntala för den normativa etiken. 
Etiken ska försöka finna regler och strategier för att förhindra eller 
lösa improduktiva intressekonflikter. Detta projekt är bara indirekt 
relevant för strävan efter personligt självförverkligande; lyckade 
interpersonella regler kan skapa den trygghet i samhället individen 
behöver för att kunna självförverkliga sig men de Uttalar sig inte om 
innehållet i detta självförverkligande utan detta överlåts helt till 
individen.

Denna typ av uppfattning, låt oss källa den ”det hobbesianska syn
sättet”, har en lång historia och många anhängare men är långt ifrån 
oomstritt. Även jag bestrider det.

Min yttersta ställningstagande vad det galler normativ etik är 
agnosticism. Det är dock eh position som det snabbt blir tråkigt att 
hålla sig till i en debatt och om jag ska göra ett positivt ställnings-
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tagande så ställer jag mig bakom någon form av kommunitarianskt in
fluerad nyaristoteliänism. Denna uppfattning ger en helt annan bild av 
förhållandet mellan interpersonella regler och individens självför
verkligande än den som det hobbesianska synsättet ger. En argumente
ring för denna position skulle föra för långt men jag ska antyda vissa 
av konsekvenserna.

Den kommunitarianska och aristoteliska kritiken grundar sig på att 
hobbesianismen tenderar att se individen som en social atom, som 
någon som i princip är sig själv nog och bara interagerar med andra 
av - för all del synnerligen tunga - lämplighetskäl. Människan är dock 
ett socialt djur i en mycket djupare mening än så. Vi människor är till 
vårt väsen sociala och för att förverkliga oss själva, dvs. utvecklas till 
bra människor, måste individen bl.a. bli bra-som-social-varelse i sin 
faktiska sociala kontext.

Detta är inte förenligt med att se reglerna för mänsklig interaktion 
som enbart modi vivendi, som kompromisser mellan skilda intressen 
utan direkt koppling till det goda livets innehåll. I det goda, självför
verkligande livet ingår det tvärtom att kunna spontant efterleva de i 
samhället rådande reglerna. Den omvända sidan av detta är att dessa 
regler ska formas så att deras tillämpning uttrycker åtminstone delar 
av innehållet i det goda livet.

Så för en aristoteliker är ett särskiljande mellan å ena sidan inne
hållet i det goda livet och å den andra de rätta reglerna för socialt 
samspel inte gärna möjligt. Detta innebär dock inte att ett hobbesianskt 
synsätt skulle vara irrelevant på alla nivåer. Exempelvis vad det gäller 
principer för att reglera förhållandet mellan stater accepterar jag helt 
Hobbes grundidéer.

4. Huvudinvändningarna
Mitt första inlägg mot Tullbergs teori utgick från tre huvudinvänd
ningår: Jäg kan inte se annat än att de tre invändningärna i stort sett 
kvarstår även efter Jan Tullbergs svar. Jag ska därför avsluta med att 
rekapitulera och utveckla dessa tre invändningar.

(i) Tullberg visar inte hur evolutionsteorin har den påstådda av
görande betydelsen för aktuell etisk debatt. Jag hävdar inte att det är 
apriori uteslutet att evolutionsteorin skulle kunna leverera resultat som 
är etiskt omvälvande, inte heller förnekar jag att evolutionsteorin har 
visat på fakta som är förödande för vissa historiskt förekommande 
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etiska uppfattningar. Vad jag hävdar är att, såvitt jag känner till och 
för allt vad Tullberg visar, har evolutionsteorin ännu inte producerat 
något som väger speciellt tungt i den aktuella, filosofiska, etiska 
debatten.

Jag har ovan tolkat Jan Tullberg som att han gör kopplingen mellan 
evolutionsteorin och etik genom att utgå från ett krav på en speciell 
slags enhetsvetenskap om människan. Detta är dock ett krav man be
höver argumentera för snarare än något man kan bygga en bevisning 
på.

Jag kan inte förstå annat än att det är en öppen möjlighet att 
människan i rätt stor utsträckning är genernas misstag. Den tröghet 
som våra gener begränsar oss med lämnar så mycket utrymme att vi 
i hög grad förmår köra över det genetiska egenintresset. Det som 
kvarstår är ett etiskt problem nämligen om det är värt priset att göra 
detta.

(ii) Tullbergs kategorisering i olika former av egoism versus 
altruism vilar på egendomliga utgångspunkter. Man kan urskilja ett 
antal olika slags grunder på vilka man kan bestämma en handling H 
utförd av en person P som egoistisk respektive icke-egoistisk. (A) Man 
kan utgå från de skäl som P ärligt anger för H. (B) Man kan se till de 
motiv och avsikter som styrt P vid Hrandet. (C) Man kan bortse från 
skäl och motiv och enbart fråga sig om handlingar av H-typ i all
mänhet tenderar att faktiskt gynna den som utför dem. (D) Man kan 
försöka utröna om den psykologiska och sociala mekanism som ligger 
bakom P’s utförande av H är sådan att den bara består om de hand
lingar den genererar på det hela taget tenderar att faktiskt gynna den 
som utför dem. (E) Man kan fråga sig om den mekanism som ligger 
bakom H är av en typ som historiskt har uppkommit för att detta då 
gynnade egenintresset. Denna indelning gör inte anspråk på att vara 
uttömmande.

Vanligtvis brukar man i etik kategorisera handlande utifrån grunder 
av typ (A) eller (B). Tullberg håller sig i stället till (C) och (E) - med 
oklar rågång mot (D). Frågan är om man inte då missar det centrala i 
den normativa etiken.

Tullbergs kategorisering förutsätter vidare en - av Tullberg oför
klarad och för mig oförklarlig - sammansmälting av individens (snäva) 
egenintresse med genströmmens egennytta. De former av egoism som 
ställs upp verkar avsedda att tjäna bägge dessa. Vanligtvis kanske
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dessa två intressen är i harmoni men ofta nog kommer de att kollidera 
så man skulle gärna vilja veta hur Tullberg tänkt sig den samman
jämkningen.

(iii) Tullbergs etiska teori grundar sig på en inadekvat människo
syn. En del av min kritik på denna punkt undanröjs av att Tullberg 
faktiskt bara avser sin teori att gälla frågan om lösandét mänskliga 
intressekonflikter. En stor del av kritiken kvarstår dock.

Även om man accepterar uppdelning i problem som rör privat 
självförverkligande versus problem som berör intersubjektiv  a intresse
konflikter är Tullbergs synsätt skevt. En persons intressen är för 
Tullberg väsentligen en fråga om egoistiska intressen i snäv mening 
men många människor har djupa intressen som går långt utanför egen
nyttan.

Som jag försökte visa ovan är dock redan uppdelningen i dessa två 
som skilda sfärer problematisk. Från en aristotelisk synpunkt blir den 
direkt oacceptabel. Tullbergs sätt att kategorisera gör viktiga etiska 
alternativ osynliga och därmed blir diskussionen missriktad. Jag kan 
inte se annat än att mitt etiska favoritalternativs, den kommunita- 
rianska nyaristotelianismen syn på människan som ett förnuftigt socialt 
djur och i denna förnuftighet ingående en vilja att uppfatta sig själv 
och sitt liv som en helhet, samt förmåga att granska och omvärdera sig 
själv, är fullt förenligt med evolutionsteorin och förenlighet mellan 
etik och evolutionsteori är vad vi realistiskt kan hoppas på.
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NOTISER

U Birgitta Forsman, som är docent i vetenskapsteori och anställd vid 
Enheten för medicinsk etik i Lund, har utgivit en skrift med titeln Forsk
ningsfusk och vetenskaplig oredlighet - Forskarnas ansvar och samhällets 
insyn. Studies in Medical Ethics, nr 1, 1997. Den kan beställas från 
Enheten för medicinsk etik, Gråbrödersgatan 16, 222 22 Lund.

U I mars 1996 disputerade Kaj 
Börge Hansen i teoretisk filosofi i 
Uppsala på avhandlingen Logical 
Physics: Quantum Reality Theory 
(Library of Theoria, Thales 1996). 
Opponent var Jeremy Butterfield 
från Cambridge. Hansen har också 
givit ut en samling uppsatser under 
titeln Applied Logic (Acta Universi
tatis Upsaliensis 3, 1996). Uppsat
sernas tema varierar från funde
ringar kring vad filosofi är, via 
logik för konditionala satser och 
tankar kring Skolems paradox, till 
logikprogrammeringens grundvalar.

Gemensamt för dem alla är överty
gelsen att logiken har en avgörande 
roll att spela vid lösandet av filoso
fiska och vetenskapliga problem.

Hansen har också nyligen utgivit 
en lärobok i logik, som heter Grund
läggande logik (Studentlitteratur 
1997). Boken är reviderad och ut
vidgad version av en tidigare upp
laga, med nya avsnitt om första ord
ningens teorier, om definitionsteori 
och om beräkningar i Prolog samt 
med åtskilliga nya övningar. Den 
omfattar nu ca 530 sidor.

U Följande nyutkomna böcker har nått redaktionen: Troels Engberg- 
Pedersen, Antikkens etiske tradition, Gyldendal 1996; Paul Virilio, För- 
svinnandets estetik. Bokförlaget Korpen, 1996; Roland Barthes, Kärlekens 
samtal. Bokförlaget Korpen, 1996; Att være samtidig med sig selv - Søren 
Kierkegaard-texter på nudansk, redigert af Anders Kingo, Gyldendal, 
1996; Troels Nørager, Hjerte og psyke - studier i den relilgiøse oplevens 
metapsykologi og diskurs, Forlaget Anis (Frederiksberg, Danmark), 1996.

U Av de manuskript som skickas in för publicering i Filosofisk tidskrift 
brukar de flesta accepteras. På lång sikt har nog ungefär tre fjärdedelar av 
det insända materialet publicerats - och vanligen då med rätt små, huvud
sakligen typografiska förändringar i förhållande till orginalen. För välkända 
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internationella tidskrifter är läget annorlunda. Som exempel kan nämnas att 
den brittiska filosofitidskriften Mind under år 1995 fick in 393 bidrag av 
vilka endast 15 publicerades, alltså 3.8 procent. Det är inte mycket.

Alf Henriksson skrev under sitt långa liv flera korta dikter. Flera är 
filosofiskt intressanta. En av dem lyder så här:

Att ta reda på fakta 
går sakta, 
men se saker i stort 
det går fort.

Filosofisk tidskrift strävar som be
kant efter att de artiklar som publi
ceras skall vara så lättbegripliga som 
möjligt; dessutom vill vi normalt att 
citat från främmande språk skall 
översättas till svenska. Som ett 
exempel på vad tidskriften läsare 
därigenom går miste om vidarebe
fordras härmed början av en mening 
som hämtats ur den brittiske filoso
fen Roy B haskars bok Plato etc: The 
Problems of Philosophy and their 
Resolution:

”Indeed dialectical critical real
ism may be seen under the aspect of 
Foucauldian strategic reversal - of 
the unholy trinity of Parmenidean/ 
Platonic/Aritotelian provenance; of 
the Cartesian-Lockean-Humean- 
Kantian paradigm, of foundationa- 
lisms (in practice, fideistic founda-

tionalisms) and irrationalisms (in 
practice, capricious exercises of 
will-to-power or some other ideolo
gically and/or psychosomatically 
buried source) new and old alike; of 
the primordial failing of western 
philosophy, ontological monovalen
ce, and it close ally, the epistemic 
fallacy with its ontic dual; the ana
lytic...”

Detta är som sagt bara början av 
meningen. Den innehåller ytterli
gare 55 ord, men tidskriften The 
Economist (som publicerat den den 
30/11 1996) menar att den blir svå
rare att förstå i fortsättningen. I alla 
händelser har den vunnit The Bad 
Writing Contest, en tävling som 
anordnas av tidskriften Philosophy 
and Literature. Hjärtliga gratula
tioner!

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Torbjörn Tännsjö är 
professor i praktisk filosofi i Göteborg, Christian Munthe är forskare vid 
Centrum för forskningsetik i Göteborg, Ingmar Persson är docent i prak
tisk filosofi i Lund, Anders Tolland är forskarassistent i teoretisk filosofi 
i Göteborg och Jan Tullberg är ekonom och författare i Stockholm.
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