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ET T TEM A NUMMER OM FILOSOFI I  GÖTEBORG

Den filosofiska forskningen vid institutionen för filosofi, lingvistik och 
vetenskapsteori vid Göteborgs universitet spänner över många områ-
den och inkluderar såväl praktisk som teoretisk filosofi, logik, och filo-
sofihistoria. Särskilda satsningar har gjorts på forskning om moraliskt 
ansvar samt kognition och perception i den aristoteliska traditionen. 
Föreliggande temanummer ger ett smakprov på olika forskningsinrikt-
ningar vid institutionen i Göteborg och representerade av forskare på 
olika akademiska nivåer, från doktorander till professorer. 

Flera av medarbetarna i filosofiämnena vid institutionen har tvärve-
tenskapliga samarbeten med andra forskningsområden såsom lingvis-
tik, vetenskapsteori, medicin, statsvetenskap, juridik och psykologi. 
Men även mera strikt inomfilosofisk forskning inom t.ex. metafysik och 
metaetik finns också starkt representerad i Göteborg. 

Vid sidan om de ordinarie områdena praktisk och teoretisk filosofi 
respektive logik finns två stora forskningsprojekt förlagda vid institu-
tionen. Ett tvärvetenskapligt program med titeln ”Representation och 
verklighet: Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska tradi-
tionen” som förenar filosofihistoria med klassisk filologi och fokuserar 
på medvetandefilosofiska frågor i den aristoteliska traditionen förval-
tas här. En av forskarna inom programmet – Jakob Leth Fink – finns 
representerad i detta nummer av Filosofisk tidskrift. Leth Fink bedriver 
forskning som fokuserar på Platon och Aristoteles och presenterar och 
diskuterar här ett fenomen som beskrivs av Aristoteles i Den nikomach-
iska etiken som han kallar ”moralisk blindhet” (Aristoteles om moralisk 
blindhet).

Ett annat stort forskningsprojekt vid Göteborgs universitet handlar 
om moraliskt ansvar. Projektet behandlar frågor relaterade till mora-
liskt ansvar såsom kollektivt ansvar, fri vilja, berättiganden, ursäkter 
och implikationer för t.ex. straffrätt och global politik. I detta nummer 
finns även en forskare från detta projekt representerad – Sofia Jepps-
son – postdoktor vid Gothenburg Responsibility Project. I sin artikel 
diskuterar och kritiserar Jeppsson idén om att brottslingar ska straffas 
för sina gärningar för att de förtjänar det (Förtjänst och straff). 
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Den praktiska filosofin vid institutionen representeras här vidare av 
David Brax, postdoktor vid Centrum för Europaforskning vars forsk-
ning fokuserar på hatbrott och den straffrättsliga regleringen runt dessa 
brott, samt Dorna Behdadi, doktorand i praktisk filosofi som skriver en 
avhandling om moraliskt agentskap hos icke-mänskliga varelser. Brax 
resonerar i det här numret av Filosofisk tidskrift kring hur begreppet hat-
brott egentligen ska definieras (Vad gör hatbrott värre än andra brott?) 
och Behdadi företar en kritisk diskussion av Peter Carruthers medve-
tandefilosofiska teori med avseende på dess implikationer för djurs för-
måga till fenomenellt medvetna upplevelser.

Logikforskningen vid institutionen har en bred profil med bl.a. kopp-
lingar till filosofi, lingvistik och matematik. Paul Gorbow som är dok-
torand i logik skriver här om Stephen Yablos formella system för att 
modellera essens och kontingent identitet (Essens, att sammanfalla och 
karaktärisering).

Inom teoretisk filosofi bedrivs forskning framförallt inom områdena 
metafysik och medvetandefilosofi. I föreliggande nummer skriver Alla 
Choifer som är doktorand i teoretisk filosofi om barns förmåga att för-
stå andra människor (Att förstå sig själv och att förstå den andre – ett 
filosofiskt perspektiv på utvecklingspsykologi) och Anna-Sofia Maurin, 
professor i teoretisk filosofi diskuterar hur lika (eller olika) metafysik 
och vetenskap är eller bör vara. 

Vi hoppas att numret ger upphov till stimulerande läsning och tan-
kar och att det ger en god bild av några av de forskningstraditioner som 
finns representerade i Göteborg.

anna-sofia maurin och susanna radovic
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