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Dan Egonsson Likavärdesidén

En kulturbärande idé är idén om alla människors lika värde, som kan 
uttryckas på olika sätt - som idén om alla människor som likar, som lika 
värdefulla och som jämlika. I det som följer ska jag använda dessa exem
pel på hur idén kan formuleras till att diskutera olika tolkningar av den. 
Enligt en första grovindelning kan likavärdesidén ges en deskriptiv, en 
evaluativ och en normativ tolkning.

1. DEN DESKRIPTIVA TOLKNINGEN

Diskussionen av denna tolkning kommer inte att få stort utrymme här, 
men jag tror att den är rimlig inte minst i samband med de klassiska 
formuleringarna. Betrakta t.ex. den amerikanska oavhängighetsförkla- 
ringen som slår fast följande som självklara sanningar: ”... att alla män
niskor är skapade jämlika; att de är utrustade av sin skapare med vissa 
oförytterliga rättigheter; att bland dessa är liv, frihet och strävan efter 
lycka... ” Som vissa har påpekat kan man uppfatta detta som att det finns 
en likvärdighet mellan människor åtminstone i ett utgångsläge, som är 
förenlig med att det kan utvecklas en ojämlikhet senare i livet. Hur man 
än tolkar jämlikhetsidén konkret, skulle den kunna tillåta ansenliga 
skillnader i ett samhälle både i välstånd och makt, om man bygger på en 
bokstavlig tolkning av texten - vi tillåter inga ärvda privilegier, inte ärvd 
tronföljd och kanske inte heller en oinskränkt arvsrätt (inte minst med 
tanke på hur intimt förbunden politisk makt är med ekonomisk). Där
emot tillåter vi alltså hur stora maktskillnader som helst mellan männi
skor som skapat sin egen position från grunden.

Kanske finns det fog för den tolkningen, men också tror jag för en an
nan (delvis motsatt), nämligen att det rent faktiskt inte är så stora skill
nader mellan människor när de föds, och att de skillnader som uppstår 
senare i livet ofta beror på tur och gynnsamma omständigheter som står 
utom individens kontroll. Vi människor är lika på en grundläggande
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nivå och i en rent faktisk betydelse. En sådan människosyn kan kanske 
ligga till grund för en strävan efter att utjämna skillnader senare i livet, 
eftersom man inser att det är slumpen som fördelar dem. Men det vik
tiga i denna tolkning är inte vilka normativa konsekvenser som dras, 
utan att reflektera över vår faktiska likhet och att varje medmänniska jag 
ställs inför i någon mening kunde ha varit jag själv. Låt oss se genom alla 
yttre kännetecken som människor använder för att visa att de är vikti
gare och bättre än andra; låt oss se att vi alla i grunden och från början 
har ungefär samma förutsättningar. Ett sådant element tror jag finns i 
den människosyn som uttrycks i likavärdesidén. Men det är också sant 
att detta påpekande får betydelse framför allt när det tjänar som av
stamp för mer politiskt färgade resonemang.

2. DEN EVALUATIVA TOLKNINGEN

I den evaluativa tolkningen, som kommer att få det största utrymmet 
här, säger likavärdesidén att människors liv trots alla yttre olikheter har 
ungefär samma värde. Detta menar många är uppenbart falskt, vare sig 
vi talar om det värde som någons liv har för den som lever det eller för 
andra. Man brukar mena, för att börja med det sistnämnda, att det är 
uppenbart att olika människors liv har högst olika instrumentella vär
den: Greta Garbo har betytt mer för andra människor än vad de flesta 
av oss kommer att göra, Edith Södergran och heliga Birgitta likaså osv. 
Men återigen kan man hänvisa till formuleringen om att vara skapade 
eller födda lika och peka på att externa förhållanden inte ska påverka vår 
likvärdighet - att någon råkar ha glädje av en annan människa är kanske 
inte vad vi bör fästa vikt vid, utan i stället vad en person är och har för 
värde i sig själv och för sig själv. Och man skulle kunna stödja detta på 
liknande sätt som i den deskriptiva tolkningen, nämligen att det i stor 
utsträckning är sammanhangen och slumpen som avgör det värde en 
människa får för andra. Därför kan man via ett resonemang om slump 
och tillfälligheter ledas till slutsatsen att människovärdet i den evalua
tiva betydelsen rör det privata eller personliga livsvärdet, dvs. det egen
värde som en individ ser i sitt eget liv.

Även här är det lätt att avfärda idén med att den är uppenbart falsk, 
eftersom det är så tydligt att olika människor lever liv som har högst 
olika värden för dem själva. Men är det så?

Torbjörn Tännsjö (1998, ss. 160-3) har argumenterat för att det inte är 
så, dvs. för en pessimistisk position som säger att de flestas liv, åtminstone 
i vår omgivning, har ett tämligen lågt värde. Jag tror att det finns en san
ning i den pessimistiska positionen och sanningen är att vi dels är benägna 
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att överskatta värdet av våra liv och dels att vi är benägna att överskatta 
värdeskillnaderna mellan vårt eget liv och andras. Detta kan bero på 
olika saker men i en djupare bemärkelse förmodligen på en fundamental 
svårighet att bedöma livsvärdet. Problemet är grundläggande och berör 
frågan hur man ska förstå skillnaden mellan ett liv som det är bra för mig 
att leva och ett som inte är det.

Det är ganska vanligt att man tolkar detta som en fråga om personlig 
välfärd (i denna terms ursprungliga betydelse), dvs. hur bra jag har det i 
livet. Klassiska välfärds teorier är de hedonistiska och preferensialistiska, 
där välfärd mäts endera i upplevelser med en positiv ton eller i tillfreds
ställelsen av attityder. Som jag ser det fångar emellertid inte välfärds- 
frågorna det väsentliga i frågan om meningen i livet. Ett liv som det är 
bra för mig att leva behöver inte vara ett liv där jag har det bra, dvs. ett 
liv med hög välfärd. Den väsentliga frågan uppfattar jag snarare som en 
fråga om livskvalitet-, när har ett liv hög kvalitet för den som lever det? 
S.k. perfektionistiska teorier om livets mening är ett steg i rätt riktning 
om vi uppfattar den väsentliga frågan som en kvalitetsfråga snarare än 
en välfärdsfråga, men jag är inte säker på att perfektionisterna tar steget 
fullt ut, eftersom man kan förstå åtminstone en del klassiska perfektio
nistiska teorier (t.ex. Aristoteles’ och Marx’) som teorier om vad det är 
att ha det bra.

Vad som gör det påkallat att skilja mellan välfärd och livskvalitet är 
bl.a. svårigheten att hantera välfärdsvärdena, som t.ex. lycka eller prefe
renstillfredsställelse. Och då tänker jag alltså inte i första hand på de 
traditionella intra- och interpersonella mät- och jämförelseproblem som 
t.ex. hedonismen får brottas med, utan snarare de problem som jag tror 
återstår den dag dessa problem möjligen har fått en lösning - nämligen, 
i vilket förhållande står det hanterbara värdet av någons välfärd till det 
personliga värdet av hennes liv?

På mig tycks det som om både hedonismen och preferensialismen har 
sin styrka i förenklingen: bara om man antar additivitet och någorlunda 
hanterbar aritmetik kan man göra teorierna rättvisa. Men kan ett sådant 
angreppssätt någonsin göra rättvisa åt livsvärdet? Jag tänker mig att pro
blemen är så stora att man bör söka andra lösningar. Problemen kvarstår 
även om vi bara fokuserar på det som man vill kvantifiera och avstår från 
att ta ställning till om detta fokus är ensidigt. Ta lyckan och dess motsats 
och alla deras mellanformer som exempel. Är det verkligen odiskutabelt 
att lycka har ett positivt egenvärde och att lidande har ett negativt så
dant, även om vi inte betvivlar hedonismen? Alltså anta för en stund 
att vi inte diskuterar några andra alternativ till hedonismen, som t.ex. 
att lidandet kan vara önskat för dess egen skull eller att det kan ha vissa 
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kvaliteter som gör det attraktivt ur ett perfektionistiskt perspektiv. Har 
lidandet ett negativt egenvärde rätt och slätt, i ett slags tidlös och ab
strakt bemärkelse?

När vi talar om ett konkret lidande i ett konkret liv uppstår alltid frå
gan om den tidsliga placeringen. Det är inte självklart att ett tidigare 
lidande måste vara lika negativt som ett framtida, eller alls negativt. 
Måste jag beklaga att jag varit med om ett stort lidande tidigare i mitt 
liv? Möjligen är det svårt att undvika att starka och traumatiska upp
levelser färgar av sig också på ens samtid: människor som varit med om 
starka krigsupplevelser blir inte kvitt dem, de förföljs av bilderna under 
dagar och nätter. Men anta att det inte är så, dvs. anta att vi bara försöker 
bedöma egenvärdet av tidigare trauman. Måste vi verkligen beklaga att 
vi har varit med om dem? Det verkar rimligare att gå med på att de inne
burit en sänkning av min välfärd, men det följer inte att de också gjort 
mitt liv sämre i den väsentliga bemärkelsen. Om det fanns ett sätt att bli 
kvitt och ur historien radera ut sina gamla sorger och besvikelser så är jag 
inte säker på att jag skulle vilja det.

Har de då gjort mitt liv bättre? Kanske, men det väsentliga är att 
svårigheterna att säga säkert det ena eller det andra kan ligga till grund 
för en värdeagnostisk hållning som man lättast uttrycker i ett slags lika- 
värdesprincip på livskvalitetsplanet: vem kan säga något säkert om vad 
för slags liv som har det högsta personliga värdet och vem kan följakt
ligen jämföra det personliga värdet i olika liv? I extremfallen kanske vi 
kan känna med en viss säkerhet att det normalt är värre att tvingas av
sluta sitt liv vid tio än vid 75, men i övrigt tycks värdet i ett liv kunna 
variera på ett svårfångat sätt med tidsperspektivet på dess innehåll.

Problemen vore kanske inte oöverstigliga om de bara handlade om 
en svårighet att sätta samman vissa fastställbara värden av en upplevelse 
som bestäms av dess placering i tiden. I så fall kunde det handla om att 
väga det säkra negativa värdet av ett framtida lidande mot det osäkra 
värdet av att ha lämnat det bakom sig. Men kan vi ens med någorlunda 
säkerhet uttala oss om det negativa värdet av ett framtida Udande, förut
satt att vi betraktar en någorlunda komplex upplevelse? Vilket var värdet 
av Nelson Mandelas framtida vistelse på Robben Island när han livstids- 
dömd anlände dit 1964, till en vistelse som kom att vara i 27 år (Mandela 
1994)? Nu hade inte Nelson Mandela i detta läge så många val, men han 
kunde åtminstone välja att förhålla sig till det som han såg framför sig. 
Och hur skulle han förhålla sig till det?

Det är rimligt att kräva att den som är ute efter att bedöma ett sådant 
värde av en framtida upplevelse är så väl förtrogen som möjligt med den 
upplevelse som väntar, och i andra sammanhang brukar man kräva att 
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man pâ något sätt lever sig in i upplevelsen. Men hur gå en sådan inlevelse 
till? Kanske räcker det inte med en rent propositionell faktakunskap, ef
tersom det verkar vara möjligt att förhålla sig med en viss distans till alla 
fakta, inklusive dem som rör ens egna djupa upplevelser, som därmed inte 
gör rättvisa åt den verkliga upplevelsen. Jag tror att det krävs att inlevelsen 
ska ha en kvalitativ likhet med föremålet för inlevelsen för att det ska vara 
tal om verklig inlevelse och för att man ska kunna tala om verklig förtro
genhet. För att veta hur det är att uppleva en fysisk smärta så måste man 
åtminstone ha fenomenell bekantskap med den. Jag tror alltså på vad 
Mats Johansson har kallat matchningsvillkoret för inlevelse (men som 
han själv tar avstånd från i sin kommande avhandling).

Men om detta är ett rimligt krav, vilket jag alltså tror, kan man då all
tid utföra de mentala operationer som krävs för att anlägga en någor
lunda välgrundad värderande attityd till en upplevelse i framtiden? Detta 
tycks av olika anledningar svårt. Hur föreställer man sig en upplevelse 
som man kommer att ha under en längre tidsrymd, t.ex. 27 år som i 
Nelson Mandelas fall? Borde inte inlevelsen ta lika lång tid? Det tycks 
absurt att kräva det, men också tveksamt att släppa kravet, eftersom hur 
ska en människa någonsin kunna veta vad det betyder att ha en upp
levelse under ett långt tidsförlopp om hon inte ger sig tillräcklig tid för 
inlevelsen?

Någon kanske föreslår att man tar en genväg genom att leva sig in i 
hur det är att ha upplevelsen bakom sig, eftersom man brukar mena att 
det är bara den som har haft en upplevelse som vet vad det vill säga att ha 
den. Men detta fungerar inte heller om det förhåller sig så som vi sa innan, 
nämligen att värdet av en upplevelse är beroende av tidsperspektivet. 
Att leva sig in i hur det är när upplevelsen är överstånden kan varken 
göra rättvisa åt vad man har framför sig eller hur det är när det pågår. 
Det är självfallet relevant att känna till hur man kommer att bedöma en 
upplevelse när den väl är över, men det kan inte rimligen vara det enda 
viktiga för vilken attityd till upplevelsen som det är rationellt för mig att 
ha när jag har den framför mig.

Det enda säkra är att vi inte kan ha ett kriterium på inlevelse som tillåter 
att man behandlar ett framtida upplevelsekomplex i koncentrerad eller 
ens i samlad form. Imre Kertész beskriver problemet så här i Mannen 
utan öde'.

”... Jag träffade till exempel fångar” - berättade jag för honom - ”som hade 
varit - eller rättare sagt fortfarande var - i koncentrationsläger i fyra, sex eller 
kanske tolv år.” Nu var ju dessa människor tvungna att på något sätt fördriva 
alla de här fyra, sex eller tolv åren, det vill säga i det senare fallet tolv gånger 



8 Dan Egonsson

trehundrasextiofem dagar, alltså tolv gånger trehundrasextiofem gånger tjugo
fyra gånger... och så vidare, varje sekund, varje minut, timme, dag: det vill säga 
hela denna tid. Men å andra sidan - funderade jag vidare - var det kanske just 
det som hjälpte dem också, för om all denna tolvfaldiga tid tagen trehundra
sextiofem gånger, tjugofyra gånger, sextio gånger och sextio gånger igen hade 
fallit över dem plötsligt, i ett enda slag, skulle de säkerligen inte heller ha uthärdat 
det - som de faktiskt gjorde - varken med kroppen eller med hjärnan. Och efter
som han teg tillade jag: ”Ungefär så måste man alltså föreställa sig det.” (s. 197)

Om dessa frågeställningar hårddras, följer då att vi inte kan acceptera 
ett inlevelsekriterium med mindre än att det på något sätt kan hantera 
alla upplevelsens faser samtidigt (inklusive dess för- och efterhistoria)? 
Kanske är problemet olösligt eftersom vi har ett rationalitetskrav som i 
en mening är rimligt att ställa men samtidigt omöjligt att uppfylla, åt
minstone med vår nuvarande förmåga att mentalt hantera upplevelse
komplex: man kan gott kräva att den som vill fatta bra beslut eller göra 
tillförlitliga bedömningar av framtida upplevelser skaffar sig kunskap 
om dessa, en kunskap som emellertid än så länge verkar oåtkomlig. Det 
är inte meningsfullt att kräva det omöjliga, men om vi bara kräver att 
subjektet skaffar sig en så bra bild som möjligt av framtiden, samtidigt 
som vi erkänner att denna med vår nuvarande kunskapsnivå kommer att 
lida av otydlighet,ja då tycks ett av alternativen vara att ansluta sig till en 
likavärdesprincip: när vi inte har en bra metod för att bedöma framtida 
upplevelsekomplex kan vi åtminstone tillsvidare betrakta dem som nå
gorlunda likvärdiga.

Ett annat förslag skulle kunna vara att inte bedöma större upplevelse
komplex eller hela liv, utan nöja sig med enstaka och momentana upp
levelser, som borde vara lättare att mentalt simulera och bedöma (se 
Brülde 1998, ss. 440-51). Problemet med detta är egentligen det samma 
som redan beskrivits, nämligen att även om vi bara diskuterar livskvalitet 
i termer av upplevelser och även om dessa upplevelser antas ha sitt värde 
på traditionellt hedonistiska grunder, så har vi dem visserligen en och en 
men det är normalt inte som enstaka upplevelser de har betydelse för oss 
och inte heller bara som pågående upplevelser. När vi betraktar våra liv är 
det som komplex av upplevelser, varav vissa pågår medan andra har upp
hört eller ännu inte börjat; när vi tar ställning till vår framtid är det en 
framtid som också kommer att hysa en historia, och jag gissar att denna 
framtida historia är viktig för de flesta av oss även när den inte ger näring 
åt upplevelser i den framtida samtiden.

Ytterligare något - och detta är kanske det viktigaste hittills - som för
svårar att fastställa värdet av en upplevelse är att jag tror att det i grunden 
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eller åtminstone till en stor del handlar om en estetisk bedömning. Detta 
gäller också för hedonismen, om man t.ex. lägger kvalitativa aspekter på 
upplevelsen, men det gäller i än högre grad tror jag om man går utanför 
den teorin. Det gäller vidare för den enskilda upplevelsen, men det gäller 
i än högre grad för bedömningen av upplevelsekomplex och i synnerhet 
hela liv (jfr Johan Brännmark 2001). Ta återigen Nelson Mandelas fängel
sevistelse. Även om vi försöker att bara fokusera på upplevelserna och vär
det av att ha ett sådant upplevelsekomplex som en del av ens eget liv så tror 
jag att det på ett plan - och kanske det mest grundläggande - handlar om 
att bedöma något slags skönhet i det som vi betraktar. Anledningen till att 
jag ser det som grundläggande är vidare att det är den bedömning som 
ligger närmast till hands när vi försöker göra oss kvitt tidsperspektiven 
och se livet tidlöst (något som om vi har rätt i det som tidigare sagts inte 
kommer att lyckas helt).

När man talar om skönhet i samband med bedömningen av liv och 
delar av liv tror jag att det är viktigt att inte snegla för mycket på konst
estetiken. När livet bedöms på estetiska grunder är detta inte det samma 
som att bedöma livet som konst. Konstestetiken är en vidare kategori 
som inte måste ha skönheten som centralt begrepp; däremot tänker jag 
mig att livsestetiken har det. Det är också därför som jag heller inte är 
säker på att traditionella teorier om narrativitet fångar det väsentliga, 
eftersom berättelser kan fylla flera syften och det finns inget som ute
sluter att man gör en konstestetiskt värdefull berättelse av ett under
måligt liv. Jag kan fascineras av beskrivningar och berättelser över liv 
som jag inte betraktar som värdefulla att leva och över sätt att leva och 
att hantera livet som jag inte vill eftersträva. Litteraturen och filmen 
vimlar av obehagliga typer som är fångade på kornet och vars liv och sätt 
är konstestetiskt värdefulla objekt men knappast mer än det.

Denna idé om den estetiska värderingens betydelse för meningsfrå- 
gorna stöds framför allt av erfarenheter av hur vi brukar hantera dem. 
Vari består grubblet över det egna livet i olika krislägen? Till en stor del 
av att hitta den rätta betraktarvinkeln under vilken livsskönheten fram
träder eller livsfulheten blir mer uthärdlig.

Och vad har vi då att säga om värdet av Nelson Mandelas 27 år på 
Robben Island? Nu är det förstås lätt att i sin bedömning påverkas av 
inramningen till dessa 27 år och inte minst av att vi talar om en händelse 
i livet hos en person med stark utstrålning och hög resning. Men jag kan 
inte komma från en känsla av att fängelsevistelsen har lämnat ett posi
tivt bidrag till värdet av Nelson Mandelas liv, också i hans egna ögon 
(samma intryck får man av hur Albert Speer i efterhand bedömde sina 
2$ år i Spandaufängelset, även om man heller inte får glömma att det i 



10 DanEgonsson

båda dessa fall handlar om fängelsevistelser med stora instrumentella 
värden för dessa personer själva men också för andra; se Sereny, 1995). 
De normala liv som de flesta av oss andra får hålla till godo med, och där 
inga långa fängelsestraff som vanligtvis betraktas som katastrofala in
går, kan ändå förefalla torftiga i jämförelse. Och jag ser ingen annan 
möjlighet än att detta är resultatet av ett slags estetisk bedömning. Dess
utom är det en bedömning av det privata eller personliga värdet av en 
händelse i individens liv, dvs. händelsen har också ett estetiskt värde för 
personen ifråga (även om hon själv inte gör den bedömningen). Det kan 
möjligen låta som en otacksamhet mot ett skonsamt öde, men jag kan 
inte låta bli att betrakta liv i stil med mitt eget som fattiga i jämförelse. 
Återigen kan det också bero på att jag i min bedömning påverkas av de 
andra saker som jag känner till om Nelson Mandela (och Albert Speer 
och hur de förvaltade sina fängelsevistelser), men jag kommer alltså inte 
ifrån känslan av att ett liv utan det här slaget av händelse kan vara torf
tigare än ett liv med.

Men denna känsla till trots finns det också en osäkerhet i den estetiska 
bedömningen som mycket väl kan motivera den försiktighet jag menar 
att likavärdesprincipen förkroppsligar. Hur viktigt det estetiska än är så 
ökar också komplexiteten i bedömningarna när vi låter detta värde ingå 
som ett grundelement och därmed ökar osäkerheten - i vissa vinklar kan 
ett liv bli vackert just bara för att det är torftigt, åtminstone om det är 
torftigt på rätt sätt. Och något motsatt skulle man kunna säga om ett 
innehållsrikt liv. Vi kommer alltså att ärva de traditionella och notoriska 
svårigheterna med skönhetsbedömningar och detta bjuder att vi försik
tigtvis ansluter oss till en likavärdesprincip: låt oss åtminstone så länge 
som vi inte vet bättre betrakta alla livsöden som ungefär likvärdiga, även 
om vi kan tillåta oss att ibland spekulera i eventuella skillnader (vilket 
jag gjorde nyss).

3. DEN NORMATIVA TOLKNINGEN

Av olika anledningar har jag ägnat det största utrymmet åt den eva- 
luativa tolkningen av likavärdesprincipen. Dock inte av anledningen att 
denna tolkning skulle vara den viktigaste. Jag kommer inte att diskutera 
vikten av de olika tolkningarna, men den tolkning som traditionellt har 
ansetts viktigast är kanske den normativa eller politiska tolkningen av 
likavärdesprincipen, som ungefär säger att oavsett hur det förhåller sig 
med värdet av olika personers liv, såväl i intrinsikalt men framför allt i 
extrinsikalt avseende, så bör detta inte avspegla sig i behandlingen av 
dessa personer. Vi får alltså inte göra skillnad på människor även om det 



Likavärdesidén il

skulle vara en skillnad; vi får inte agera utifrån värdeskillnader mellan 
människor även om sådana skulle föreligga. Så formulerad blir lika- 
värdesprincipen omöjlig att efterleva, och för att kunna hantera den kan 
man därför knyta den till vissa grundläggande rättigheter, dvs. vissa 
områden där vår eller samhällets behandling av människor är speciellt 
betydelsefull. Så vill t.ex. Ingemar Hedenius förstå människovärdes- 
principen: vi är alla lika mycket värda däri att vi alla omfattas av de 
mänskliga rättigheterna och har samma rätt att få dem respekterade 
(1982, s. 19). Vilka dessa rättigheter är och hur de ska uppfattas är förstås 
en diskussion alldeles i sig, men jag tolkar fördömandet av prioriteringar 
enbart på grund av hög ålder som utredningen om prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården gjorde för ett antal år sedan som ett vackert exem
pel på denna tolkning av människovärdesprincipen (1993, s. 102).

Jag vill själv ställa mig bakom detta sätt att förstå den normativa tolk
ningen, men frågan är hur man kan försvara den. Det enklaste är att säga 
att den här typen av principer är bra eftersom människor mår bättre i 
samhällen där de tillämpas, men jag tror också att man kan rättfärdiga 
tolkningen på andra sätt, som ändå vetter åt det utilitaristiska hållet.

Få tänker sig väl att man i sina etiska bedömningar kan klara sig helt 
utan nyttoprincipen, även om inte så många numera har övertygelsen 
att man klarar sig med enbart den. Vidare har jag svårt att tro att inte 
nyttoprincipen på ett eller annat sätt bygger på våra preferenser, så att 
nyttan eller välfärden påverkas positivt av att folk får sina preferenser 
tillfredsställda. Om så är fallet kan man tänka sig ett försvar för den 
politiska tolkningen av likavärdesprincipen som går ut på att visa att 
den motsvarar en preferens som är djupt förankrad och som omfattas 
av många.

Är det så, finns det en önskan om att innesluta alla människor i de 
mänskliga rättigheterna? Om Ronald Dworkin har rätt präglas i stort 
sett allt politiskt filosoferande av att ge uttryck för tanken att alla män
niskor i någon fundamental bemärkelse är jämlikar, dvs. en ”abstrakt 
egalitär princip, som kräver av samhället att det behandlar alla medbor
gare med samma omsorg”, dvs. med samma hänsyn och respekt (2002, s. 
147). Will Kymlicka har i sin genomgång av samtida politiska ideologier 
velat visa att jämlikhetsidén är just så central som Dworkin tänker sig 
(2002).

Detta skulle i så fall vara ett rättfärdigande av likavärdestanken uti
från ett slags normativ subjektivism: alla människor är jämlikar i betydel
sen att vi alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, eftersom det är så 
som de flesta ändå vill ha det. Man kan också försöka argumentera för 
likavärdestanken utifrån en metaetisk subjektivism, som säger att värden i 
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någon mening konstitueras av preferenser. Men detta rättfärdigande är 
mer kontroversiellt. Det är därför enbart för att det är en rimlig norm att 
människor, allt annat lika, ska få som de vill som det faktum att männi
skor har en preferens för de mänskliga rättigheterna i nämnda betydelse 
också är ett rättfärdigande av dem. När jag säger det, förutsätter jag att 
den normativa subjektivismen verkligen vill medräkna denna typ av 
preferens, dvs. ett slags neutral preferens som inkluderar ens egen såväl 
som andras person. Om man menar att dessa neutrala preferenser är 
problematiska, eftersom de ju inte innehåller någon essentiell referens 
till den som har preferensen, så kan man alltid försöka driva den mer 
krassa linjen som antyddes och som ser jämlikhetspreferensen framför 
allt som en preferens för något som ligger i subjektets eget intresse.

Men strider inte i någon mening den evaluativa och den normativa 
tolkningen mot varandra (åtminstone om man ger dem det specifika 
innehåll och rättfärdigande som jag har gjort)? I den evaluativa tolk
ningen hävdas att frågan om livskvalitet är mer fundamental än frågan om 
välfärd och att livskvalitet i allt väsentligt är ett estetiskt begrepp. Vidare 
att de välkända problemen med estetiska bedömningar åtminstone talar 
för ett slags egalitär försiktighetsprincip - låt oss betrakta våra liv som 
ungefär lika värdefulla när det, med undantag för extremfallen, är så svårt 
att säkert säga något om det relativa estetiska värdet av olika personers liv.

Den normativa tolkningen har däremot använt välfärdsbegreppet, åt
minstone i den vida bemärkelse som förutsätter att en person gynnas av 
att hon får sina preferenser tillfredsställda. (Som antyddes ovan är detta 
inte en helt okomplicerad tolkning av välfärdsbegreppet, inte ens om man 
sorterar bort allt annat än de personliga preferenserna, så länge som man 
kan ha personliga preferenser för annat än den egna välfärden.) Om vi vill 
att människor ska ha det bra bör vi se till att tillfredsställa deras preferen
ser och om idén om universella mänskliga rättigheter ligger i människors 
preferenser så bör vi alltså verka för dem. Detta rättfärdigande av mänsk- 
liga rättigheter på nyttogrunder bör hållas isär från det mer direkta rätt
färdigandet som säger att människor har det bättre i en värld med sådana 
rättigheter än i en värld utan sådana rättigheter.

Man skulle kunna uppfatta detta som att jag grundar den normativa 
tolkningen på det välfärdsbegrepp som jag förde åt sidan i den evaluativa 
tolkningen. Emellertid tror jag inte att detta är ett stort problem, efter
som jag vill hävda att det finns en presumtion för värdet av nytta och 
välfärd även om det kan finnas ett mer fundamentalt personligt värde 
som ibland kan konkurrera med välfärden. Tanken är att välfärden inte 
upphör att vara betydelsefull, allt annat lika, även om livskvaliteten i 
många situationer har en större betydelse. Kanske skulle man också 
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kunna säga att det i normalfallen är just välfärden som utgör en grund 
för livskvaliteten, åtminstone får vi väl preliminärt utgå från det så länge 
vi saknar en mer säker kunskap om kvalitetsfrågorna. På så sätt kommer 
likavärdesprincipen i samband med den evaluativa tolkningen in på en 
högre nivå än den gör i samband med den normativa - vi antar preli
minärt att det ligger ett värde i att sträva efter att folk får som de vill 
och därför antar vi också att det ligger ett värde i att låta alla människor 
omfattas av de mänskliga rättigheterna. Detta utesluter inte att vi innerst 
inne känner oss osäkra på om det alltid har ett positivt värde att männi
skor får som de vill.

På den praktiska nivån föreskriver följaktligen likavärdesprincipen 
att vi strävar efter preferenstillfredsställelse i namn av värdet som det har 
för människor, samtidigt som samma princip på en övergripande teore
tisk nivå föreskriver en försiktighet i frågor rörande det relativa värdet 
av olika personers liv. Sammanställer man de båda nivåerna får vi en 
likavärdesprincip som föreskriver att vi låter folk få som de vill eftersom 
det gör deras liv mer värdefulla, även om vi innerst inne har en ödmjuk 
attityd till dessa frågor om vad som gör en människas liv värdefullt och 
därmed också en förmåga och beredskap att se människors liv som lik
värdiga.

Försvaret för den normativa tolkningen av likavärdesprincipen behöver 
alltså inte strida mot försvaret för den evaluativa. Än mindre behöver 
innehållet i de båda tolkningarna strida mot varandra; tvärtom verkar 
tanken på att vi ska betrakta våra liv som likvärdiga åtminstone pole
miskt sett vara ett utmärkt försvar för idén om universella mänskliga 
rättigheter, t.ex. rätten att inte på grund av (enbart) sin ålder bli bort
prioriterad i vården.
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Roger Fjellström Varför människor har lika värde

1. EN TANKE, SEX PRINCIPER

Något fundamentalt i vår kultur är tanken på ett speciellt människovärde, 
vilken återfinns hos sekulära och teologiska tänkare alltsedan antiken. 
Den omnämns i FN:s och EU:s konventioner om mänskliga och med
borgerliga rättigheter, liksom i vår regeringsform. Enligt regerings
formens i kapitel 2 § ska den offentliga makten ”utövas med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 
värdighet”. Enligt läroplanerna ska barn och ungdomar fostras till att 
respektera människors lika värde.

I samtida filosofi framhålls det speciella människovärdet framför allt 
inom kantiansk etik, men det förekommer även hos anhängare av andra 
skolor. I stället för uttrycket ’människovärde’ används ibland uttrycken 
’(människo)livets helighet’ och ’människans värdighet’. Det förra åter
finns i teologisk tradition. Det senare härrör från renässansens huma
nism och är gängse i Tyskland, Frankrike och de anglosaxiska länderna 
(ty. ’Würde’, fr. ’dignité de 1’homme’ och ’dignité de la personne’, eng. 
’human dignity’).

Hur ska man närmare förstå tanken på ett speciellt människovärde? 
Är den acceptabel? Hur ska den i så fall berättigas? Jag ska skissa ett svar 
på dessa frågor. Jag kommer i min artikel bara att diskutera värdeaspekten 
på den här föreställningen, och nöjer mig med att ange den normativa 
komponenten till att vi bör visa respekt för människors värde. Vad det 
innebär håller jag tills vidare öppet.

Till att börja med kan man påpeka att tanken på ett speciellt männi
skovärde noga taget består av (minst) sex olika principer, vilka man inte 
alltid håller isär:

Mi. Mänskligt liv har egenvärde
M2. Endast mänskligt liv har egenvärde
M3. Mänskliga individer har egenvärde
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M4. Alla människor har egenvärde
M$. Alla människor har lika egenvärde
M6. Det egenvärde som mänskligt liv/människor har är absolut/ 

okränkbart

De två första principerna rör det fransmännen kallar ’dignité de 1’homme’. 
De handlar om människorna som art och avser väl det typiskt mänskliga 
livet. De bygger på en jämförelse mellan mänskligt liv och icke mänskliga 
livsformer. Den tredje, fjärde och femte principen rör det fransmännen 
kallar ’dignité de la personne’ och handlar om de mänskliga individerna 
utifrån något antagande om likhet mellan oss. Den sjätte principen tycks 
indikera den etiska statusen hos människovärdet och anger det som abso
lut, i motsats till värden som etiskt sett är villkorliga eller bara gäller vid 
första påseende, prima facie. Människovärdet framstår som etikens själva 
kärna. En del skulle förmodligen lägga till en sjunde princip, att männi
skovärdet har objektiv karaktär.

En intensiv diskussion har förts under de senaste decennierna om det 
mänskliga livets värde i jämförelse med andra arters liv. Den diskussio
nen ska jag bara snudda vid här. Jag är böjd att godta Mi och M2 i en mer 
blygsam version, att mänskligt liv har högre egenvärde än andra före
kommande arters liv, åtminstone ur något slags idealiserad mänsklig 
synvinkel. Jag ska koncentrera min diskussion till frågan om de mänsk
liga individernas egenvärde och inriktar mig på kombinationen av M5 
och Mö: att alla människor har lika och okränkbart egenvärde, som jag 
hädanefter kallar likavärdesprincipen.

Det är en stark princip. Den kan förefalla orimlig, eller åtminstone 
svår att förstå. Vi tillskriver ju andra olika egenvärde beroende på den 
betydelse de har för oss, vi värderar exempelvis nära och kära högre på 
ett särskilt sätt - människor kan alltså sägas ha olika personligt värde. 
Och trots att tanken på det unika människovärdet finns i regeringsfor
men är det uppenbart att människor för staten har olika medborgerligt 
värde - staten hyser i huvudsak bara omsorg om landets egna medbor
gare. På liknande sätt tillmäts människor olika samhälls- och företags
ekonomiskt värde, beroende på den roll de spelar i arbetslivet. Männis
kor kan också ha olika kulturellt värde, beroende på vilken insats de gör 
i kulturlivet, de kan ha olika estetiskt värde, beroende på hur vackra de 
är, etc.

Slutsatsen blir att likavärdesprincipen inte stämmer, om man med 
’lika egenvärde’ avser samma egenvärde eller något av de nämnda vär
dena. Den måste därför handla om en speciell aspekt, i vilken människor 
värdemässigt står lika. Det handlar, enligt vår moralfilosofiska tradition, 
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om ett speciellt etiskt värde, vilket i regel tänks vara knutet till någon 
egenskap som vi har enbart som människor.

Har vi kommit någon vart med det? Är inte det lika svårförståeligt? Vi 
tänker ofta på människor som mer eller mindre bra och dåliga, mer eller 
mindre goda och onda. Kan exempelvis Hitler och Moder Teresa, med så 
olika karaktärer och betydelse för andra, ha lika etiskt värde?

2. RÄTTIGHETER ELLER VÄRDE?

Tanken att alla människor har lika etiskt värde har framstått som så oklar 
att många filosofer sökt sig bort från värdespråket och i stället uppfattat 
människors lika värde i termer av rättigheter, mänskliga rättigheter. En 
som gjort det är Ingemar Hedenius, som föreslog följande definition: ”Att 
alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har 
samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och 
att ingen människa i detta avseende är förmer än någon annan” (Hede
nius 1982:19).

Hedenius hänvisar till den långa tradition som bildas av de s.k. rättig- 
hetsförklaringarna, exempelvis den amerikanska 1776, den franska 1789 
och FN:s deklaration 1948, med efterföljande konventioner. Men i dessa 
finns ett antagande om ett särskilt värde som alla människor har och 
som tänks berättiga att de ska ha rättigheterna ifråga. Sålunda inleds 
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (gällande 
från 1976) med att konventionsstaterna erkänner ”att dessa rättigheter 
härrör från det inneboende värdet hos varje människa”. Och i EU:s 
stadga om människors grundläggande rättigheter lyder den artikel som 
föregår artiklarna om rättigheter: ”Människans värdighet är okränkbar. 
Den skall respekteras och skyddas”. I en officiell kommentar förtydligas 
att människans värdighet ”utgör själva grunden för de grundläggande 
rättigheterna”.

Utan en sådan grund tycks också proklamationer av mänskliga rättig
heter förlora i moralisk kraft. Om man inte tror att dessa bottnar i en ega- 
litär etisk värdeordning framstår de bara som överenskommelser som ett 
antal stater har träffat, överenskommelser som i huvudsak avser stater
nas medborgare. Blotta faktum att vissa stater har träffat en överens
kommelse kan inte motivera en stat som inte godkänner några mänskliga 
rättigheter att ingå i en sådan överenskommelse, eller motivera en stat 
att uppfylla dem även för människor som saknar medborgarskap.

En hänvisning till människovärdet är dessutom viktig för att moti
vera god behandling av människor när de berövats exempelvis sin rätt 
till frihet. I nämnda FN-konvention heter det att envar som berövats sin 
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frihet ska ”behandlas humant och med aktning för människans inne
boende värde”. Människovärdet kan exempelvis motivera att man inte 
torterar fångar eller tillämpar dödsstraff.

För FN:s konventionsstater har inte de mänskliga rättigheterna en 
absolut etisk status; rätten till frihet kan exempelvis inskränkas för brotts- 
lingar. Inte heller för en utilitarist, som Hedenius är, har de en absolut 
status. För denne borde de upphävas om det skulle visa sig att lyckan i 
världen därigenom blir större. Likavärdesprincipen, däremot, uppträ
der med anspråk på att vara absolut och den tycks ha en starkt moraliskt 
inspirerade kraft. Hur är det möjligt?

3. OLIKA SLAGS VÄRDE OCH DERAS ROLL

Man kan skilja mellan olika slag av (positivt) värde som mänskliga liv 
kan ha. En grov indelning är denna:

Vi. Mälvärde [de livskvaliteter som människor kan eller bör efter
sträva och som deras liv rymmer; sådant värde kallas ibland 
intrinsikalt värde]

V2. Medelvärde [händelser eller handlingar som har goda verkningar, 
ofta kallat instrumentelit värde]

V3. Inneboende värde [värde som människan har i sig själv, oberoende 
av olika värde i livskvaliteter och olika värde i verkningar, även 
kallat människors inherenta värde]

Både värde av det första och tredje slaget brukar betecknas som ’egen
värde’. Tänker man på lika värde hos människor, så är värde av det första 
och andra slaget uppenbarligen inte lika. Det kan bara värde av det 
tredje slaget vara. Målvärden kan i regel graderas, livskvaliteter kan vi ha 
i olika grad och de kan vara mer eller mindre goda. Medelvärden likaså 
kan graderas, beroende på hur goda verkningar händelsen eller hand
lingen har. Ofta försöker vi öka eller maximera mål- och medelvärdena 
i våra liv. Dessa värdebegrepp behöver därför ett komparativt element 
som möjliggör värdemässiga jämförelser.

Det är annorlunda med inneboende värde. Det är inte något som vi 
har mer eller mindre av, inte något som vi kan försöka maximera (där
emot kan vi försöka maximera respekt för det inneboende värdet). Dess 
värdebegrepp är inte, eller behöver inte vara, komparativt. Men det kan 
finnas olika slag av inneboende värde, värde som människa, som med
borgare, som familjemedlem.

Man kan mena att det finns ytterligare en typ av värden som är lik de 
inneboende i det att deras förekomst inte kan maximeras, kanske inte 
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ens väljas, men som ändå kan graderas. Jag tänker på Mi och Ma, som till
sammans utgör föreställningen att mänskligt liv har ett unikt värde jäm
fört med andra arters liv. Vi kan ju inte välja ett icke-mänskligt liv, men 
sätter det ändå högre än andra former av liv, trohgen därför att vi skulle 
föredra det framför andra former av liv om vi hade att välja. Den här typen 
av värdesättning är besläktad med tanken det är bättre att vara född än att 
inte vara född och att medvetet liv är att föredra framför icke medvetet. 
Men värden av detta slag är beroende av livskvaliteternas värde, eftersom 
det att vara född, vara medveten eller vara människa är en förutsättning 
för viktiga livskvaliteter. Ändå är det inte fråga om medelvärden, eftersom 
det saknas en direkt orsaksförbindelse mellan tillstånden i fråga och 
livskvaliteterna. Man kanske kan tala om förutsättningsvärden.

4. LIKAVÄRDESPRINCIPEN OCH NYTTOMORALEN

Moralfilosofer med utilitaristisk grundsyn tenderar att säga att före
ställningen att människor har inneboende värde är en myt^ myt av snarast 
religiöst slag. Torbjörn Tännsjö, exempelvis, avvisar likavärdesprincipen 
som en idé om de mänskliga livens helighet, vilken han tänker sig bara kan 
”backas upp med en eller annan teistisk moral” (Tännsjö 2001:145). Liv 
kan vi, enligt utilitarister, snarast betrakta som kärl med skiftande livs
kvaliteter och verkningar i världen.

Utilitarister skulle förstås kunna acceptera likavärdesprincipen som 
en nyttig myt. Men det är en otillfredsställande och därtill bräcklig lös
ning; skulle fler bli lyckliga utan myten bör den avföras. Utilitarister 
skulle också kunna acceptera principen i fråga på den grunden att det 
är mycket osäkert att uppskatta den mängd lycka, lust eller preferens
tillfredsställelse som individers liv innehåller, nu och i en framtid, och 
att vi därför i praktiska sammanhang gör bäst i att betrakta deras liv som 
lika värdefulla. Fast det är svårt att tro att en utilitarist på allvar skulle 
driva den linjen, eftersom den strider mot både vardagsförnuft och utilita
risternas ambition att förbättra människors liv.

Värderar man människor utifrån den mängd livskvaliteter som deras liv 
rymmer får de olika värde. Det är inte ens säkert att många människor får 
positivt värde alls. Enligt utilitaristen Hedenius kalkyl för mänskligheten 
är och förblir troligen den totala värdesumman negativ, vilket ledde ho
nom till att tänka att det bästa nog vore om mänskligheten upphörde att 
finnas. Det enda han i sista hand hade att sätta emot den slutsatsen var 
att kalkylens osäkerhet med tanke på framtiden gör att vi inte har rätt att 
betrakta vår dom som definitiv (Hedenius 1982).

Men den allvarligaste invändningen mot utilitaristers syn på männi
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skors värde är annars att liv utifrån deras etiska grunduppfattning rim
ligen bör bedömas utifrån deras medelvärde, efter deras nytta för den 
totala välfärden i världen.

Hos utilitarister tenderar tanken på alla människors lika värde att 
krympa till en formell opartisk mätprincip: lycka/lust/preferenstillfreds- 
ställelse respektive olycka/olust/frustration av preferens ska vägas på 
samma sätt oberoende av vems upplevelse eller preferens det handlar 
om. Detta är tydligt hos exempelvis Peter Singer. Principen om lika be
aktande av lika intressen, säger han (Singer 1990:27), ”skulle kunna 
vara en hållbar formulering av principen att alla människor är jämlika 
(eng. ’all humans are equal’).”

Det saknas dock hos Singer och andra utilitarister en brå förklaring till 
varför lycka/lust/preferenstillfredsställelse respektive olycka/olust/frus
tration av preferens ska vägas på samma sätt för alla. Utilitarister borde 
vara öppna för att den totala värdesumman kan förbättras av att man 
väger på olika sätt för olika människor. Att de ändå menar att ”alla 
räknas för en och ingen för mer än en”, som Jeremy Bentham uttryckte 
saken, tycks indikera att även de faktiskt i bakgrunden opererar med en 
mer substantiell tanke om alla människors lika inneboende värde. En 
sådan tanke är alltså inte oförenlig med utilitarism, men torde i så fall 
modifiera dess innebörd och implikationer.

5. MÄNNISKOVÄRDETS BAS

Teorier om egenvärde brukar bestå i att någon egenskap anges som är 
förknippad med värdet, och att det är i kraft av att något har egenskapen 
i fråga som detta också har värdet. Filosofer brukar säga att värdet är 
supervenient på egenskapen ifråga (se Bergström 1990:84). Egenskapen 
sägs utgöra värdets superveniensbas. Superveniens innebär att om super- 
veniensbasen föreligger i olika situationer, så är också värdet hos egen- 
skapsbäraren detsamma. Frågan är vad som skulle kunna utgöra super
veniensbas för det inneboende etiska värdet hos varje människa.

I religiös tradition brukar människovärde knytas till att vi har del i 
människolivets helighet. Mänskligt liv skulle vara heligt därför att det 
är skapat till Guds avbild, genom att inrymma en själ. Men i en vanlig 
tappning fungerar inte teorin. För kyrkan tänker att själar har mycket 
skiftande kvalitet och man sätter som sin uppgift att rena och utveckla 
människornas själar. Det förutsätter att själar och därmed människor 
har olika etiskt värde, och att detta påverkar hur de ska behandlas. Man 
tänker sig ofta att det finns onda själar, vilka förtjänar ett rent helvete.

Men man kan förstås tänka sig en variant som säger att människor har 
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inneboende etiskt värde i kraft av att de bara har en själ. Själens kvali
teter skulle då inte spela roll. Det verkar konstigt. Är det någon vits med 
att försöka bättra sin själ och sitt leverne, om vi har lika etiskt värde 
hur vi än är och lever? Till denna konstighet kommer det olyckliga att 
den religiösa karaktären av själsteorin underbygger att människovärdet 
skulle vara en myt.

Några har försökt utveckla en sekulär version av teorin om livets 
helighet, exempelvis Ronald Dworkin (Dworkin 1993). Hans teori är vi
dare än den gängse religiösa, och handlar om att de enskilda liven blivit 
till genom och representerar tillvarons skaparkraft. Allt i naturen skulle då 
ha inneboende värde. Varje människas liv har exceptionellt inneboende 
värde genom att representera såväl naturens som kulturens skapande, 
tycks han mena. Som Göran Collste påpekat, får emellertid enskilda 
människors liv då olika stort inneboende värde beroende på hur mycket 
mänskligt skapande de förkroppsligar (Collste 2002:59). Hans teori 
fungerar inte.

Det kanske vanligaste moderna svaret går tillbaka på Kant, nämligen 
hans föreställning att människor har värde i kraft av att de är personer i 
en speciell mening. Med person menar Kant en individ med förmåga att 
med sitt förnuft överväga och välja principer som är moraliska lagar och 
att handla på grundval av respekt för dessa. Personer har i detta en god 
vilja, vilket är det enda som för Kant har etiskt egenvärde. De bör därför 
enligt honom respekteras och behandlas som mål i sig och inte enbart 
som medel.

En samtida variant av personbegreppet finner man bland annat hos 
James Rachels, liksom hos Peter Singer i senare texter. Det etiskt cen
trala begreppet för Rachels är biografiskt liv, i motsats till biologiskt liv. 
Det är skillnad mellan att bara leva och att ha ett liv, menar han. Biogra
fiskt liv kännetecknas av att där finns ett subjekt med en historia, med 
trådar av sammanhang och framtidsprojekt som kan fullföljas. Att vi är 
vid liv skulle vara värdefullt för oss bara såtillvida som det möjliggör för 
oss att fortsätta vårt biografiska liv (Rachels 1990:199) - det utgör ett 
förutsättningsvärde, i min terminologi.

För båda varianterna kan man välja mellan att värdera människor i 
kraft av hur de faktiskt är och att värdera dem i kraft av hur de potentiellt 
är. Det förra synsättet tycks exempelvis Kant tillämpa när han talar om 
förbrytare. Hans princip om respekt för person reser inget hinder för att 
staten ska avrätta förbrytare. Fokuserar man på hur människor faktiskt är 
blir människovärde något som inte alla har, eller har i skiftande grad. 
För Kant föll barn och människor som han ansåg vara primitiva, exem
pelvis Afrikas negrer, utanför. Begreppet om biografisk varelse är vidare 
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än Kants personbegrepp, men det är tveksamt om alla gravt förstånds- 
handikappade, svårt mentalt sjuka eller senildementa hör till denna 
kategori.

Ett radikalt försvar för det allmänna och lika människovärdet på fak
tisk grund som undgår denna kritik prövades av Dan Egonsson för några 
år sedan (Egonsson 1999). Eftersom det allmänna och lika människo
värdet måste ha att göra med en egenskap som vi alla har och i vilken vi 
faktiskt är lika, är den enda möjliga egenskapen den att vi alla tillhörden 
biologiska arten homo sapiens, menade han.

Hur skulle blotta medlemskapet i en viss art kunna ge värde? Det är 
ju inte omedelbart övertygande. Jo, därför att det finns ett utbrett gil
lande, en preferens, bland människor att sätta människor högt, hävdade 
Egonsson. Han utvecklade tyvärr inte detta. Som jag tolkar honom 
menade han att nämnda preferens ska ses som värdekonstituerande. 
Egonssons förslag leder över från frågan om människovärdets superve- 
niensbas till frågan om dess metaetiska bas, dvs. från frågan vilken egen
skap som ger människovärde till frågan vem som bestämmer detta och 
hur det bestäms. Han tillämpade värdesubjektivism, en metaetisk teori 
som säger att värdet hos något konstitueras genom att vissa betraktare 
omfattar det med en viss positiv reaktion. Egenvärdet i att vara män
niska förs tillbaka på en mer eller mindre universellt förekommande 
mänsklig preferens för människor.

Det är emellertid tveksamt om alla människor, eller nära nog alla, 
verkligen har en preferens för den biologiska människoarten, bland an
nat av det skälet att alla inte rör sig med det biologiska artbegreppet. 
Många strukturerar världen i andra kategorier. Man har ofta dragit 
gränsen för människorna runt sin egen etniska och kulturella enhet. 
Även om folk skulle använda ett biologiskt begrepp för människoarten 
är inte preferens för denna given. Att ha en preferens innebär i samman
hanget att en kategori föredras framför en annan, men de flesta har nog 
andra kategorier som de sätter högre än människans, exempelvis rasens, 
nationens, en etnisk tillhörighets, familjens, etc. Inte så få skulle föredra 
råttor eller vita kor, för att dessa hålls för heliga.

Ändå kan det förstås stämma att de flesta har en preferens för männis
kor i jämförelse med någon annan kategori. Vad Egonssons teori visar är 
därför på sin höjd att människornas kategori har ett visst egenvärde - 
men inte särskilt högt, i alla fall inte högre än många andra kategorier.

Man kunde invända att Egonssons tanke ändå har ett stöd i vardags- 
moralen. När exempelvis svenskar utomlands stöter på andra svenskar 
brukar dessa i regel omfattas av en viss sympati som kan föras tillbaka 
på att de hör hemma i samma land, ett land som man sätter högt. Det 
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kanske är så att även en ”gles” kollektiv gemenskap som arttillhörighet 
naturligt alstrar förpliktelser till hänsyn och kanske omsorg till alla 
kollektivets medlemmar, vilket kan beskrivas som att alla medlemmar 
ses som värda hänsyn och omsorg.

Ett sådant resonemang ger både för mycket och för lite. För mycket, 
eftersom superveniens mellan människovärde och genetisk tillhörighet 
till människoarten skulle vara etiskt otillfredsställande, genom att allt
för generöst sprida människovärde. Såväl befruktade ägg som foster och 
hjärndöda skulle få människovärde i kraft av att höra till människoarten. 
Skrapning av ägg, abort och avbrytande av livsuppehållande behandling 
på hjärndöda skulle då kunna ses som mord. Superveniensen skulle där
till ge för lite, eftersom arten inte är en gemenskap av samma slag som en 
familj, släkt eller ett land. Den upplevs knappast av många som direkt 
värdegivande, i alla fall inte värdegivande på ett sätt som har absolut och 
moraliskt inspirerade karaktär - vilket tanken på allas lika värde bör ha.

Genom att det är människornas kategori som värderas i jämförelse med 
andra kategorier skulle Egonssons metaetiska argument vara direkt re
levant för ett försvar av principerna Mi och M2. Det relativa värde som 
människans kategori skulle få skulle sedan spilla över på de mänskhga 
individerna, i och med att alla i lika mån tillhör arten. Det är riktigt. 
Men det finns ytterligare två problem med hans argument. Det ena är 
människor troligen har sin preferens för människoarten därför att de 
ser tillhörighet till vår art som en förutsättning för många viktiga livs
kvaliteter. Det är därför rimligt att säga att Egonssons argument bara 
avser människovarats förutsättnings värde och inte dess inneboende 
värde.

En variant på Egonssons teori som undgår detta problem finns hos 
Peter Singer. Även Singer har en preferensbaserad värdekonstituerande 
metaetik, men människornas faktiska preferenser är ersatta av den ra
tionella preferensen hos ett slags ideal mänsklig observatör (Singer 1990). 
Många moralfilosofer har använt en sådan konstruktion. Den ideala 
observatören, som denna vanligen uppfattas, skulle ha sina etiskt bety
dande reaktioner på våra skiftande psykologiska tillstånd, som att vi 
lider eller är lyckliga, dvs. våra livskvaliteter. David Hume, vars teori om 
en ideal observatör ofta åberopas, brukar uppfattas som en tidig utili
tarist, för vilket det är naturligt att värdera människors liv utifrån de 
kvaliteter som deras liv innehåller.

Vad preferensen hos Singers väljande ideala observatör avser är opti
malt liv för olika arter och på den grunden skulle mänskligt liv föredras 
framför andra former av liv och alltså få högre värde. Hans metod är 
inte särskilt lyckad, bland annat för att det är svårt att se hur en en god 
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jämförelse mellan olika artsliv skulle kunna göras, och för att utfallet 
redan tycks finnas i förutsättningen. Det är intuitivt rimligt att hävda att 
människor, eller en ideal mänsklig observatör, inte gärna kan annat än 
värdera mänskligt liv högre än andra existerande livsformer, eftersom 
detta rymmer de specifikt mänskliga livskvaliteterna (se vidare Fjellström 
2002 och 2003).

Det andra problemet för Egons sons argument är också ett problem 
för Singers. Om man skulle tillämpa en preferensbaserad värdekonsti- 
tuerande metaetik inte på arter utan på mänskliga individer så skulle 
dessa få mycket olika värde, eftersom de troligen skulle föredras i olika 
grad - och det även om man har en ideal observatör. Preferens för ens 
hemland framför andra länder, exempelvis, är förenlig med olika prefe
renser för ens landsmän. Vad Egonssons och Singers argument visar är 
att man inte kan använda en preferensbaserad metaetik som grund för 
individernas lika inneboende värde.

En möjlig utväg som ibland prövats vore att uppfatta arten som ett slags 
familj, med en god Gud som fader och som ideal, värdekonstituerande 
observatör. Göran Collste, teolog och etiker, tycks bejaka den nämnda 
superveniensen på en sådan grund. Han pekar på en teologisk tradition, 
särskilt inom dess protestantiska gren, där denna tanke finns. Den har sär
skilt tydligt formulerats av Paul Ramsey. Ramsey menar att alla männis
kor hör till ett familjelikt kollektiv som utgör ett förbund under Gud. Det 
är Guds kärlek som ger människorna värde, och detta värde tillkommer 
alla medlemmar av kollektivet i lika mån (se exempelvis Ramsey 1993). I 
vardagslivet innebär detta att var och en av oss av respekt för Gud har för
pliktelser att respektera och hysa omsorg om alla andra människor. Svag
heten i denna teori är naturligtvis dess teologiska karaktär. Tror man inte 
på Gud, så faller teorin.

Det tycks alltså omöjligt att finna en faktisk egenskap i vilken vi alla är 
lika och som samtidigt framstår som absolut och tillräckligt moraliskt 
inspirerande.

För att komma ur problemet har nutida filosofer inspirerade av Kant 
i stället fokuserat på potentiellt personskap, vilket man tänker sig gör att 
människovärdet utsträcks till alla. Avser man med ’potentiellt person
skap’ att det ska vara överkomligt för individen att fungera som person 
i kantiansk mening, så utesluts exempelvis små barn liksom gravt ut
vecklingsstörda och senildementa. De kan möjligen tas in om man, som 
exempelvis Ingemar Nordin (Nordin 1997), ser till potentialen i form av 
den lika genetiska utrustningen för personskap. Men dels skulle många 
gravt utvecklingsstörda fortfarande falla utanför, nämligen när deras stör
ning har genetiska och irreparabla orsaker, och dels får även befruktade 
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mänskliga ägg, foster och hjärndöda människovärde. Detta tycks alltså 
inte heller vara en framkomlig väg.

Jag övergår till att skissa min egen teori om likavärdesprincipen. Det 
sker i två steg, där det första inbegriper en förändring i människovärdets 
superveniensbas och det andra en förändring i dess metaetiska bas.

6. SKIFTE AV SUPERVENIENSBAS

De flesta av de ovan diskuterade förslagen har ett underförstått antagande, 
det att man ska kunna ange en eller annan naturlig egenskap hos oss - något 
verkligt och påtagligt som vi faktiskt eller potentiellt är - som människo
värdet är kopplat till och i kraft av vilken vi har lika inneboende etiskt 
värde. Vill man även få med förslagen på underliggande icke-naturliga 
egenskaper, som religiösa och metafysiska sådana, kan man vidga förut
sättningen till att superveniensbasen ska kunna ange någon deskriptiv 
egenskap som vi har (även om det då förefaller ansträngt att använda ut
trycket ’superveniens’). Superveniensen skulle ha formen:

Alla människor har lika inneboende etiskt värde i kraft av att de har en 
deskriptiv egenskap D

Själva denna form är otillfredsställande. Man tycks alltid kunna fråga sig 
om en individ som har egenskapen D verkligen också har inneboende 
etiskt värde, och tvärtom. Invändningen är en variant på G.E. Moores 
klassiska argument med den öppna frågan. Men här handlar det om att 
frågan tycks vara moralfilosofiskt snarare än begreppsligt möjlig, så som 
Moore tycks ha tänkt sig den. Om frågan förefaller moralfilosofiskt möj
lig, så har vi troligen inte att göra med den intima koppling som super
veniens utgör. Att frågan alltid tycks vara moralfilosofiskt möjlig beror på 
att förekommande förslag till D inte verkligen utlägger människovärdets 
djupaste karaktär. Huvudskälet att det antingen är så att människor har D 
i skiftande grad eller inte alls, vilket gör att innehavet av D inte tycks för
klara att de alla har fika inneboende värde, eller människor har D i lika 
grad men D är inte ger en trovärdig förklaring av det fika värdet. Förslagen 
explikerar inte det fika inneboende etiska värdet, kunde man säga. Där
emot duger troligen något eller några av förslagen till att explikera det 
mänskliga livets högre värde (om man förutsätter en metaetisk bas som 
har en idealiserad människa som bedömare).

För att en egenskap ska ha högt moralfilosofiskt förklaringsvärde i det 
här sammanhanget tror jag att det måste vara, inte en deskriptiv egen
skap, utan en värdeegenskaps vilken instansierad utgör ett värdeförhållande. 
Den bästa kandidat till ett relevant värdeförhållande som jag kan se är 
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den som Ramsey och en kristen tradition pekar på, att alla människor är 
lika värda kärlek. Den tanken rimmar också med en central linje i sam
tida värdeanalys som går tillbaka på Franz Brentano, enligt vilken det 
goda är det som är värt att älska (Brentano 1969:18). Fast det Brentano 
tycks ha tänkt på var saker, tillstånd och upplevelser snarare än indi
vider, och han tolkade ’älska’ på ett begränsande sätt, nämligen att man 
föredrar något framför något annat. Det gjorde han därför att han ville 
ha ett komparativt värdebegrepp, ett som bäddar för olika värde.

Det begrepp om att vara värd kärlek som jag tänker på skulle vara annor
lunda. Det är en fråga om antingen-eller. Att vara värd kärlek i denna me
ning har likhet med tanken i den ovan nämnda kristna traditionen, att alla 
människor är lika värda kärlek därför att de alla värderas så av en Gud fader 
som älskar dem. Den superveniensprincip som jag föreslår (om jag får fort
sätta att använda ’superveniens’ på ett oortodoxt sätt) är därför denna:

Alla människor har lika inneboende etiskt värde i kraft av att alla 
människor är lika värda kärlek

Om värdeförhållandet att alla människor är lika värda kärlek, utan sär
skilda villkor på hur de ska vara eller leva, kan styrkas så tycks det mig 
som om vi har fått en tillfredsställande och slutgiltig förklaring till var
för alla ska tillmätas ett lika inneboende värde som bör respekteras - 
oavsett om de är infantila, senila eller normalintelligenta, om de är lyck
liga eller olyckliga, goda eller onda. Det framstår också som förståeligt 
att vi här har att göra med en absolut etisk princip, en som kan tjäna som 
utgångspunkt för allt etiskt tänkande och handlande.

Föreställningen att alla människor är lika värda kärlek har, när den väl 
förstås, en betydande moralisk kraft, den kan trösta och styrka männi
skor, den kan ge dem självrespekt och respekt för andra, den kan göra att 
de kan börja om med förnyad energi. Det är denna inspirerande kraft som 
kristendomen och deklarationerna av mänskliga rättigheter rider på.

Den öppna frågan tycks kunna stängas. Men hur ska man (utan att dra 
in Gud) kunna styrka att alla människor har lika värde i kraft av att de är 
lika värda kärlek? År verkligen alla lika värda kärlek? Dessa frågor för 
över till människovärdets metaetiska bas.

7. SKIFTE AV METAETISK BAS

Jag utgår från en sekulär metaetik, ifrån värdesubjektivism, dvs. anta
gandet att värdeegenskaper är något som konstitueras av ett värderande 
subjekt av något slag. Finns ett trovärdigt värdekonstituerande subjekt 
vars reaktioner skulle vara sådana att alla i kraft av dem kan hållas för 
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lika värda kärlek, trots brister, negativa egenskaper och eventuella ill
gärningar? Jag tror det. Fast man kan då inte gå till den existerande 
mänskligheten, där många skulle säga att åtskilliga saknar värde eller 
förtjänar hat snarare än kärlek. Det verkar också godtyckligt att välja ut 
vissa personer som skulle vara de värdekonstituerande.

Vad vi får göra är att försöka renodla en trovärdig moralisk instans 
inom oss. Vi får söka urskilja en mänsklig men hypotetisk ideal observatör. 
Men det går inte att utan vidare använda de vanliga konstruktionerna av 
en sådan. De duger inte för att bärga människovärdet, eftersom de har 
en annan metaetisk kontext, genom att handla om konstituerande av 
värden i livsinnehåll, målvärden, eller om konstituerande av handlings
principer som anger medelvärden. Hos exempelvis David Hume etable
rar en allmänmänsklig ideal observatörs reaktioner lidande och lycka 
som positivt respektive negativt egenvärde, liksom riktigheten i att vi 
handlar så att människors lycka maximeras.

En sådan ideal observatör är ett slags generaliserad och ideal män
niska, med extrem inlevelseförmåga, dito intellektuell förmåga, kun
skap om människorna och livet, förmåga att leva sig in i andra och att 
reagera på deras situation som om de själva befann sig i den. Opartiskhet 
i värderingen av individers förhållanden är central. Anhängare av denna 
teori är ofta utilitarister i en eller annan form (exempelvis Hume, Hare 
och Singer), och människolivs värde tenderar att hos dem identifieras 
med livens värdeinnehåll.

En sådan ideal observatör kan ses som en analog till den sakliga veten- 
skapliga observatören, vilken på grundval av observationer styrker eller 
avstyrker teoretiska hypoteser. Denne förhåller sig till människor på ett 
selektivt, abstraherande sätt: människolivs innehåll värderas på grund 
av en begränsad uppsättning mätbara kvaliteter, eftersom observatörens 
funktion är att etablera universellt giltiga etiska värde- och/eller norm
principer. Vi värderas därför som generaliserade Andra, som Seyla Ben- 
habib kallat det (Benhabib 1994), inte som de konkreta individer vi vill bli 
sedda som. En analog till vetenskapsmannen behöver inte omfatta sina 
studieobjekt med varm, personlig känsla.

Det som söks, när det handlar om lika inneboende människovärde, är 
en ideal bedömare som skulle omfatta alla människorna med en villkors
lös kärlek, en kärlek till dem som blott och bart människor, oavsett livs
kvaliteter och handlingar, en kärlek som samtidigt ser till dem som kon
kreta, unika individer. Denne bedömares reaktion av villkorslös kärlek 
ställd inför varje människa skulle grunda värdeförhållandet att de är lika 
värda kärlek - och styrka att de i kraft av detta har lika inneboende etiskt 
värde.
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Kärlek i det här sammanhanget är en fråga om antingen-eller. Den 
liknar den kristna föreställningen om en mot människor utströmmande 
kärlek som brukar kallas agape. Den har också likhet med en förälders 
kärlek till sina barn. En förälder skulle inte säga att han eller hon älskar 
det ena barnet mer än det andra (även om vederbörande skulle älska deras 
egenskaper och prestationer olika mycket). Det är denna oreserverade 
föräldrakärlek som ger barnen ett grundläggande personligt värde, som 
för dem är en nödvändig grund för att orka leva vidare. På liknande sätt 
skulle den ideala observatörens blotta reaktion av reservationslös kärlek 
till alla människor ge upphov till att de har lika värde som människor.

För att finna ytterligare material eller förebilder till att bygga en ideal 
observatör som förhåller sig till människor som unika individer och 
oreserverat älskar dem måste man söka utanför vetenskapsmännens och 
fackfilosofernas krets, bland det relativa fåtal som uppvisat en allomfat
tande människokärlek. Jag tänker på personer som Kung Tzu, Mo Tzu, 
Buddha och Jesus i forntiden och Gandhi, Janusz Korczak och Moder 
Teresa i nutiden. En särställning intar i vår kulturkrets Nya testamentets 
Jesusgestalt, genom att ha utgjort en förebild för efterkommande. Jesus 
är långt ifrån entydigt beskriven i texterna. Man kan emellertid vaska 
fram en icke-teologisk, humanistisk version av honom som inte har 
anspråk på historisk eller traditionsenlig korrekthet. I den för samman
hanget relevanta versionen är Jesus just en som omfattar alla människor 
med en kärlek som är universell, villkorslös och inriktad på de konkreta 
individerna.

Det finns några förutsättningar för att alla människor ska omfattas av 
den värdesättande observatörens kärlek. Dessa förutsättningar är att två 
slag, inre och yttre. Inre är egenskaper hos observatören, yttre är egen
skaper hos dem som skulle älskas. Den ideala bedömarens värdesättande 
reaktion har tre, möjligen fyra inre förutsättningar. Den första förutsätt
ningen är att den ideala bedömaren förstår människorna som i djupet 
kärlekslängtande, dvs. att de söker kärlek och lider när de inte älskas (ett 
lidande som utgör det svåraste i deras liv). Den andra förutsättningen är 
att bedömaren förstår människorna som helheter, dvs. förstår dem uti
från deras historia och aktuella sammanhang, med samtliga biologiska, 
personliga och sociala förutsättningar, med alla deras ohjälpliga svag
heter, svårigheter och motgångar, vilka kan ha deformerat dem till att 
göra sig själva och andra ont. Den tredje är att bedömaren inte fördömer 
människorna för deras brister och det onda de har gjort, åtminstone inte 
på ett sätt som upphäver kärleken till dém som människor. Att de älskas 
trots allt är förenligt med att deras levnadssätt och handlingar fördöms.

Den eventuellaJ^Wt? förutsättningen är att bedömaren därtill omfattar 
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människorna med en förlåtelse som på visst sätt upphäver den skuldbörda 
de kan ha. Att denna punkt är eventuell beror på att jag är osäker om vad 
denna förlåtelse innebär och om den är nödvändig eller alltid önskvärd.

Den yttre förutsättningen är bestämd av de inre. För att individer kor
rekt ska uppfattas som kärlekslängtande måste de vara sådana. Det kräver 
att de har det elementära medvetande, de perceptioner, upplevelser och 
känslor som utgör tillräcklig bas för kärlekslängtan; de ska vara elemen
tära personer, kan man säga. Att vara en elementär person utgör alltså ett 
förutsättningsvärde.

Det inneboende värde som på det här sättet konstitueras har en sub
jektivistisk karaktär i den speciella, metaetiska mening som klargjordes 
ovan, men det är ändå objektivt i den meningen att det är något som 
människor har oberoende av om de själva eller andra konkreta människor 
upplever det eller respekterar det. Det är därför något som inte kan tas 
ifrån dem. Det som de kan berövas är respekten för sitt människovärde. 
Detta överensstämmer med en vardagsföreställning om människovärde. 
Visserligen tycks i Henrik Menanders klassiska sång Arbetes söner män
niskovärdet både kunna förloras och erövras, eftersom arbetarna i sången 
fordrar ”människovärdet tillbaka”, men det är rimligen respekten för 
detsamma som avses, eftersom människovärdet ska återtas genom so
ciala förändringar som ger ”rättvisa frihet och bröd” åt arbetarna.

8. EN PLAUSIBEL TEORI?

Några invändningar kan resas. En är att mitt resonemang är cirkulärt, 
att jag konstruerat en ideal observatör som är skräddarsydd till att rea
gera på ett sätt som innebär att alla människor skulle älskas av denne och 
därigenom bli lika värda kärlek. Man behöver ett oberoende försvar 
för att den föreslagna observatören verkligen är ideal. Ett svar är att den 
ideala observatören är konstruerad utifrån något som vi alla troligen 
skulle finna inom oss om vi kunde frigöra oss från våra begränsningar 
och idiosynkrasier och verkligen kunde se andra, och att vi skulle hän
föra denna instans till kärnan i vårt moraliska samvete. Även om vi inte 
kan finna en sådan i oss själva, skulle de flesta av oss åtminstone önska 
att vi kunde göra det och föredra en sådan instans som domare i fråga 
om människors allmänna egenvärde. Det antagandet stöds av att vi i de 
stora världsreligionerna finner idealgestalter som personifierar en ideal 
observatör av det slag som jag skisserat.

En annan invändning är att det är tveksamt om en sådan ideal bedö
mare verkligen skulle älska alla människor lika bara de ovannämnda 
förutsättningarna är uppfyllda. Skulle inte vederbörande älska det oskyl
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diga barnet väsentligt mer än pedofilen, älska offret mer än förövaren? 
Det kan hända. Jesus framstår i Nya testamentet också så att han älskar 
exempelvis renhjärtade barn mer än förljugna fariséer. Men sådana över
väganden saknar relevans i sammanhanget, eftersom de handlar om 
en annan form av kärlek, en kärlek som är uppenbart villkorad på före
målets livsinnehåll och handlingar: oskuld respektive förljugenhet, i 
Jesusexemplet. Det har inte med inneboende etiskt värde att göra.

Ytterligare en invändning är att universell människokärlek skulle vara 
en olämplig plattform för etiken. Ingemar Hedenius, exempelvis, av
visade den kristna kärleksläran som ”ett uttryck för den västerländska 
kulturens moraliska överjag när detta är som tokigast” (Hedenius 1982: 
18). Hans kritik drabbar emellertid inte den huvudsakligen metaetiska 
utformning som jag har givit den universella kärlekstanken, eftersom 
kritiken är riktad mot tanken att Jesus-gestalten skulle vara en etisk före
bild för oss. Det är alltför krävande att vi skulle älska alla människor, 
menar han. Det går jag med på. Etiken bör inte ställa orimliga krav på 
människorna, den bör inte kräva helgon eller änglar. Att respektera 
människors inneboende värde behöver inte innebära att vi ska älska alla. 
Men att en metaetisk ideal bedömare har drag som är ouppnåeliga för 
konkreta människor, det ligger i sakens natur.1

En fjärde invändning är att universell människokärlek skulle göra 
etiken alltför känsloinriktad, beroende av ett okontrollerbart ”smäl
tande deltagande”, som Kant uttryckte det. I stället, menade han, ska 
etikens centrum vara förnuft och intellektuellt artikulerade principer: 
moraliska lagar (Kant 1920:39). Den metaetiska modell jag föreslagit har 
förvisso tonvikt på känsla, även om här även finns en viktig intellektuell 
komponent (förståelse på olika sätt). Likaså är tanken att alla är lika 
värda kärlek något som talar till vår känsla inför oss själva och andra. Det 
är därigenom den får en moraliskt motiverande kraft och detta talar för 
snarare än emot min utformning. Tanken på lagar är i långt mindre grad 
motiverande, åtminstone utanför 1800-talets Preussen.

Slutligen, undgår den utformning av likavärdesprincipen som jag 
föreslagit den kritik jag riktade mot kyrkans, Kants, Rachels och andras 
utformningar, nämligen att antingen barn, gravt förståndshandikappade, 
svårt mentalt sjuka och senildementa kan utestängas eller att befruktade 
ägg, foster och hjärndöda tas in? Ja. Det krävs nämligen (se det yttre 
villkoret) på etikens ”mottagarsida” att individen ifråga har elementärt

1 Ironiskt nog slår Hedenius invändning tillbaka på honom själv, eftersom utilita
rismen, som han var anhängare av, just ställer övermaga krav på universalistisk 
välvillighet - i detta inspirerad av den kristna universella människokärleken; se 
exempelvis John Stuart Mills motivering av utilitarismen i (Mill 1903). 
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medvetande, perceptioner, upplevelser och känslor som utgör tillräcklig 
bas för kärlekslängtan. Annars handlar det inte om en människa i etisk 
mening. När det i likavärdesprincipen talas om människor avses alltså 
inte biologisk arttillhörighet (vilket inte är konstigare än att en män
niska med släckt hjärna men i övrigt levande kropp räknas som död). 
Det gör att skrapning och tidig abort blir förenlig med tanken på all
mänt och lika människovärde. Denna tanke skulle inte heller hindra 
att man avslutar uppehållande behandling av medvetslösa i livets slut
skede, eller ens att man avslutar livet hos individer som är så irreparabelt 
skadade att de saknar de elementärt mänskliga egenskaperna. Men jag 
tänker att barn, gravt förståndshandikappade, svårt mentalt sjuka och 
senildementa alla är människor i etisk mening.

Den stora utmaningen, som jag ser det, är om vi bör räkna varelser som 
inte hör till vår biologiska art till människornas etiska kategori, och alltså 
tillerkänna dem lika inneboende etiskt värde, därför att de också har 
elementärt mänskliga egenskaper och troligen skulle älskas av den ideala 
observatör jag skisserat. Jag är böjd att mena det. Jag tänker mig till och 
med att allt i naturen bör tillskrivas inneboende värde (fast troligen på 
annan grund, där vi måste göra den ideala observatören till mindre av 
människa) och således bör respekteras. Men vi kommer inte runt att vi 
människor naturligt måste sätta mänskligt liv högre än andra former av 
liv på grund av dess unika kvaliteter. Och det gör skillnad på hur vi bör 
förhålla oss till människor respektive andra arter, även om också dessa 
skulle ha inneboende värde.
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Arne Johan Verlesen Menneskeverd i lys av dets 
misaktelse

1. INNLEDNING

Filosofer som skriver om menneskeverd, pleier å konsentrere seg om 
spørsmålet om hvordan slikt verd er å forstå og hvordan det, i tråd med 
gitte definisjoner, mest overbevisende kan begrunnes. Et stilltiende pre
miss for denne fremgangsmåten synes å være at dersom påstått menne
skeverd ikke følges opp av en gyldig filosofisk begrunnelse, vil påstanden 
kun være et slag i luften - uten verdi i både praktisk og teoretisk hen
seende. For å sikre menneskeverdet behøves et sett av grunner - grunner 
som tjener som argumenter i favør av at slikt verd finnes, og at verdet 
rettmessig gjør krav på å bli respektert (anerkjent, beskyttet).

Jeg er filosof, og jeg har beskjeftiget meg med temaet menneskeverd i 
mesteparten av min karriere. Imidlertid har jeg kommet i sterk tvil om 
fremgangsmåten jeg nettopp har beskrevet. Jeg vil begynne med å for
klare hvorfor det er slik. Deretter vil jeg dvele ved et konkret eksempel 
på misaktelse, i form av nazistenes ideologibaserte jødeforfølgelse, for slik - 
via negativa - å vise en alternativ måte å kaste lys over hva menneskeverd 
består i.

2. DEN DOMINERENDE TILNÆRMINGEN TIL MENNESKEVERD

Jo mer jeg har beskjeftiget meg med menneskeverd, desto sterkere har 
jeg blitt slått av hvor spesielt temaet er. Det er grunn til å spørre: Hva er 
menneskeverd? Er slikt verd noe, i betydningen noe som finnes, noe 
som har ubetvilelig og objektiv realitet i verden? Finnes menneskeverd 
slik for eksempel trær og stein finnes - som noe vi treffer på i den ytre 
verden og som besitter bestemte egenskaper, egenskaper som gjør dem 
til det de er (trær, stein) enten vi - menneskelige subjekter - spør oss hva 
de er eller ei? Kort sagt, er menneskeverd en type entitet, en type reali
tet, som er slik den er, har de iboende egenskaper det har, uavhengig av 
at (om) det er noen subjekter som interesser seg for slikt verd? Eller er 
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det slik at menneskeverd har en annen type realitet - ikke en menneske- 
uavhengig sådan, men en realitet som avhenger av anerkjennelse (attri
buering) fra menneskelige subjekter - slik at dersom slik menneskegitt 
anerkjennelse uteblir, så er verdet ikke-eksisterende?

Det jeg nå har gjort, er å spille to alternative syn på konstitueringen av 
menneskeverd ut mot hverandre. Enten anser man at verdet har objek
tiv og bevissthetsuavhengig eksistens i verden, eller man anser at verdet 
gis realitet i kraft av menneskelig intensjonalitet. Kort sagt, enten på
treffer og oppdager vi verdet - utenfor oss, og enten vi vil det eller ei; 
eller vi frembringer og konstruerer verdet, som et direkte produkt av våre 
intensjonelle evner qua bevissthetsvesen - slik at uten disse evnene og 
vår bruk av dem, intet verd å tale om og å regne med.

Hva er problemet? Hvorfor sa jeg at jeg er misfornøyd med den domi
nerende filosofiske tilnærmingen til spørsmålet om menneskeverd? Er 
det fordi de to alternativene jeg har skissert, og som lenge har stått mot 
hverandre i debatten, etter mitt syn er uholdbare? Kan ikke det ene alter
nativet gjendrive det andre? Eller er problemet av en annen karakter?

Problemet er av en annen karakter. Jeg skal forsøke å vise hvordan og 
hvorfor i to etapper. Den første gjelder distinksjonen mellom verdet som 
begrep og som realitet (1). Den andre gjelder forholdet mellom teori og 
praksis (2).

(1) Blant moderne filosofer er det vanlig å legge til grunn at ”menne
skeverd” er å forstå som et begrep. Bestrebelsen går da ut på å klargjøre, 
så langt det er teoretisk mulig, hva slags begrep det er tale om: hva betyr 
begrepet menneskeverd, og hvilken ekstensjon har begrepet, altså hvilke 
referenter (entiteter) er det gyldig for? I lojalitet overfor disse premissene 
utfolder diskusjonene om menneskeverd seg på velkjent vis: som bidrag 
til å fastlegge nøyaktig hva slags verd det er tale om (er det iboende verd; 
i såfall ”intrinsic” eller ”inherent”), og dernest hvilke entiteter som 
berettiget kan sies å ha, eller tilkomme, slikt verd: er det for eksempel 
bare mennesker, eller er det også dyr; eller er det bare mennesker med 
intakte bevissthetsevner; eller er det alle levende skapninger med smerte
evne eller sanseevner (”sentient beings”)?

Jeg skal ikke ta stilling til disse alternativene nå. Hensikten har vært å 
beskrive den dominerende måten å nærme seg menneskeverd på som fi
losofisk topos. Det semantiske innslaget er, så vi, meget sterkt. ”Menne
skeverd” påtreffes av filosofen som et begrep i bruk, en term i våre sosiale 
praksiser som språklige aktører. Oppgaven består i å undersøke om dette 
begrepet forstås, tolkes og anvendes på en motsigelsesfri, utvetydig og 
konsistent måte. Den evidensen man ser etter for å avgjøre dette, anses 
å ligge i de sosiale språkpraksisene (Wittgenstein: språkspillene); kri- 
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teriene for å avgjøre om vi i tilfellet begrepet menneskeverd har å gjøre 
med konsistens eller inkonsistens, med regelfølging eller regelbrudd, an
ses å være tilstede som del av (som interne ressurser ved) språkspillene 
som sådanne. Spørsmålene som stilles kan altså ikke avgjøres ved å ta 
tilflukt til språkspilleksterne referanser eller målestokker (hva nå de måtte 
være - hvilket gitt dette perspektivet synes ganske så uintelligibelt).

Spørsmålet om korrekt (forstått, tolket, anvendt) ekstensjon for begre
pets vedkommende, sprenger ikke dette språkspillfokuserte perspektivet. 
Også dette spørsmålet må konsiperes og avgjøres internt til de angjel
dende språkspillene, forstått som så mange sosiale praksiser (institusjoner 
hos den sene Wittgenstein). At det må være slik, henger sammen med 
synspunktet - premisset - om at ingen entitet har meningsfull realitet 
utenjor språkspillenes praksiser. I denne forstand gjelder Wittgensteins 
tese om at grensene for mitt språk er grensene for min verden.

En foreløpig konklusjon angående spørsmålet om hva som skjer med 
distinksjonen mellom begrep og realitet innen skisserte perspektiv, blir 
at selve denne distinksjonen utslettes, forsåvidt som begrepet i ethvert 
tilfelle er veien - vår vei - til det vi innrømmer realitetskarakter i verden : 
uten begrep, ingen realitet - eller i alle fall ingen realitet som teller for oss. 
Å si om noe at det har væren, at det eksisterer slik eller slik, er alltid alle
rede å betegne det, altså et tilfelle av utfoldelse av vår praksis som språk- 
spillende aktører. Realitet blir ensbetydende med, blir avgrensbar av, 
lingvistisk kommuniserbar realitet.

Det kritiske spørsmålet som denne tilnærmingen etterlater seg, er 
etter mitt syn om slik assimilering av realitet til begrep, av eksistens i 
verden til språklig betegnbar eksistens, har en pris - en pris som kanskje 
vil vise seg særlig høy, og skjebnesvanger, i tilfellet ”menneske-verd”. 
(Mer om det nedenfor.)

(2) Det er tid for å se nærmere på en annen sentral dimensjon ved 
diskusjonen om menneske-verd, nemlig forholdet mellom teori og praksis.

La meg starte naivt, i betydningen ikke-filosofisk. Mange vil si som så: 
Det som er viktig når det gjelder menneskeverd, er ikke teori(en), men 
praksis. Det avgjørende er om vi, som aktører som noen ganger har det i 
vår makt å såre, skade eller krenke andre, i vår faktiske atferd anerkjenner 
andres ”verd”, eller om vi velger å handle slik at vi misakter slikt verd. Det 
eneste vi som handlingsvesener behøver å fokusere på, er vår egen makt til 
å treffe valget mellom handlemåter som enten respekterer eller krenker 
verdet hos dem som berøres av handlingene.

Men vent litt! Tas det ikke her for gitt at disse andre, de som berøres av 
våre handlingsvalg, har verd, altså besitter den type egenskap som vi er 
bevisste om at vi kan enten respektere eller krenke i vår praksis? Er ikke 
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dette, sett i et filosofisk perspektiv, question-begging? Må vi ikke gå et 
skritt tilbake fra denne (naive) praksisen og stille spørsmålet om den her 
implisitte tilskrivelse av verd er berettiget^

Som leseren straks ser, bringer spørsmålet oss tilbake til start. Filoso
fen delegeres oppgaven med å utrede om den faktiske tilskrivelse av verd 
hviler på gyldige antakelser. I særdeleshet må det være vesentlig å bringe 
filosofisk klarhet i om det å misakte verd - gi tt at andre, for argumentets 
skyld, erkjennes å ha (tilkomme) verd - er enproblematisk praksis, slik at 
misakteren kan sies å handle klanderverdig.

Gitt det punktet vi nå har nådd, er min formodning følgende : ikke bare 
ikke-filosofene blant leserne (om de finnes!), men også mine filosof
kolleger blant dem, vil fornemme en viss motvilje mot å skulle gå tilbake 
til det skisserte nullpunktet: altså tilbake til en situasjon der vi tenkes å 
være fullstendig agnostiske med tanke på spørsmålet om ”menneskeverd” 
betegner en type realitet, og således skiller seg fra fiksjon, og dermed 
fortjener å bh tatt på alvor - slik at vi gjør noe galt dersom vi velger å se det 
slik, mer presist: handle slik - at menneskeverd ikke finnes.

Nå kan man, fra filosofisk informert hold, svare på dette siste ved å si at 
den ”realitet” menneskeverd her viser til, er en begrepsformidlet, språk- 
spillkonstituert og -reprodusert form for realitet. Og på grunn av denne 
språkpraksisinterne karakteren til ”realiteten” ved menneskeverd, er det 
filosofiske - i saken lingvistiske - perspektivet på menneskeverdets realitets
status som jeg skisserte i starten av artikkelen, ingenlunde gjendrevet. Det 
er snarere bekreftet. De såkalt ”naive” aktørene som tar det for gitt at å 
krenke andres menneskeverd er galt, forutsetter ikke noe som er å regne 
som filosofisk sett ugyldig (uberettiget). Nei, snarere er de aktører som 
behersker et gjeldende sosialt språkspill hvor tilskriveisen av verd til andre 
mennesker inngår som en blant et mylder av språklig-sosialt reproduserte 
tilskriveis er.

3. et perspektivskifte: når menneskeverd benektes

For å stille forbindelsen mellom menneskeverd og praksis, eller mellom 
begrep og realitet, på spissen, er det nødvendig å foreta et perspektiv
skifte : Vi må flytte blikket fra praksiser og språkspill som tilskriver men
neskeverd til de som ikke gjør det, for eksempel ved eksplisitt å hevde 
enten at ingen mennesker har et slikt verd, eller at visse grupper menne
sker ikke har det.

En fremtredende historisk variant av en språklig og samfunnsmessig 
praksis som ekskluderer visse grupper mennesker fra tilskriveisen av verd 
(i betydningen ”inherent value”, altså et verd som aldri bør krenkes), er 
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den tyske nazismen. Slik jeg ser det, er det diskutabelt om den nazistiske 
ideologien innrømmer iboende verd til noe menneske som helst, det være 
seg til selv den mest ”blodsrene” arier, slik som SS-offiserene. Det finnes 
mange formuleringer hos Hitler som skaper inntrykk av at selv de ”beste” 
blant arierne, ansett som den mest høyverdige menneskerasen, ikke ble 
tilskrevet mer enn instrumentell verdi: rasens overlevelse som sådan var 
det sentrale for Hitler; de enkelte SS-medlemmer eller tyske frontsoldater 
var eminent utskiftbare og ubetydelige hver for seg; det som betydde noe, 
var arten (rasen), ikke det enkelte eksemplar. Dermed kan man si at nazis
mens raselære ikke har noe begrep om iboende verd på individ-nivået, selv 
ikke med tanke på den erklært ”overlegne” rasen.

For mine formål er det imidlertid av større betydning at denne ideo
logien postulerte at det finnes raser (biologisk - eller mer presist: kvasibio- 
logisk - definerte kollektiver av mennesker) som er blottet for enhver 
verdi, også instrumentell sådan. Slike mennesker ble kalt ”Untermen
schen”, og de representerte såkalt ”lebensunwertes Leben”. Deres full
stendige mangel på verdi ble anført som (kvasivitenskapelig) argument 
for at det å ta livet av dem, sågar sikte mot deres fullstendige utryddelse, 
var et rasemessig ”riktig” og moralsk ”ønskverdig” mål. Slik ville den 
nazistiske utryddelsespolitikken overfor jødene i særdeleshet ha både 
”vitenskapen” (assosiert til ”raselovene”) og ”moralen” på sin side.

Nazismen påstår at jødenes ”forskjellighet” fra alle andre, og især fra 
arierne, er totalt negativ: alt som gjør den individuelle jøde til en repre
sentant for kollektivet ”den jødiske rasen”, er egnet til å vise, eller helst 
bevise, enhver jødes mangel på positive egenskaper, på verd, ja på rett til 
liv overhodet. Den resulterende, ideologisk dikterte praksis søkte derfor 
å benekte all positiv forskjellighet ved den Andre. I tråd med de vi har 
erfaring med fra lignende ideologier, fikk denne praksisen form av en 
mishandling som har som mål å bringe den Andre til en tilstand som 
hevdes å blottstille hans eller hennes ”egentlige” karakter. Nazistene 
brukte mye energi på å hensette jødene i omstendigheter som skulle 
bringe dem ned på et ikke-menneskelig, dyrisk nivå. Primo Levi (1988: 
88ff.) har beskrevet fenomenet slik: Når SS-folk pekte på de uthungrede, 
nakne, forfrosne jøder som hoppet omkring på bakken for å gjøre sitt 
fornødne under en pause i krøttervogntransporten til utryddelsesleirene i 
Polen, og slo seg på lårene, pekte og utbrøt: ”Se, dette er ikke Menschen, 
men dyr, det ligger klart i dagen, nå kan alle se det”, har vi å gjøre med 
en praksis som bestreber seg på å være en selvoppfyllende profeti på 
påstandsplanet. Siktemålet er å benekte alt ved offeret, den radikalt Andre, 
som kunne falsifisere de ideologiske påstandene om det (om ham, om 
henne); alt som vitner om ofrenes felles menneskelighet med overgri- 
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perne, skal fjernes. Mishandlingen, ydmykelsene, trakasseringen, det 
dyriske ved betingelsene ofrene tvinges til å arbeide, spise, gjøre sitt 
fornødne, og endelig dø under, må forstås som en skritt-for-skritt psy
kisk og fysisk tilintetgjørelse av hver og en av dem: tilintetgjørelsen av 
det spesifikt menneskelige ved dem, med presis de egenskaper og evner 
som ville kunne manifestere deres menneskelighet og dermed verd qua 
mennesker. Siktemålet er altså at jøden til slutt ”er” slik ideologien påstår 
han er. Empirien er tvangsmessig brakt i samsvar med teorien, den på- 
trufhe individuelle jøden går i ett med den konstruerte stereotypen ”jøde”.

Det jeg nå har sagt med nazismen som eksempel, gjelder i hovedtrekk 
også for andre sterkt ideologiserte fiendebilder, eksempelvis i skikkelse 
av ”etnisk rensning” på Balkan på 1990-tallet (se Verlesen 2003: 259- 
331). Det dehumaniserte offer (som tas av dage ”fordi” det jo ikke har 
noe verd) er ikke noe noe forefunnet som overgriperne bare kan 
peke på. Saken er at overgriperne hele tiden, skritt for skritt, anstrenger 
seg for å skape et offer i dehumanisert gestalt: når ofrene ikke ”har” noe 
verd, er det ikke fordi de ikke har det, men fordi noen bevisst har gått inn 
for å frata dem det: å ribbe dem for de hverdagslige mulighetsbetingel- 
sene for å manifestere verd. Som Himmler visste så godt: ofrene måtte 
knekkes psykisk, emosjonelt og moralsk før de, en for en, ble drept og 
fjernet rent fysisk; den fysiske død skal ikke legge noe kvalitativt til inn
holdet i den psykiske depersonalisering og dehumanisering som møy
sommelig går forut for den og symbolsk sett foregriper den: den som 
drepes, er i drapsøyeblikket allerede død, vernichtet^ gjort-til-intet, i 
menneskelig og moralsk henseende. Denne ”logikken” i tilintetgjørelsen 
av de ideologi-påståtte undermenneskene røper imidlertid at felles menne
skelighet gårforutfor dehumanisering, forut for nektelse av menneskeverd-, den 
anerkjennelsesverdige Andre går forut for den i praksis misaktede. Som 
Rüdiger Safranski (2000) har hevdet, handler ondskap i det moderne - 
etter Guds død - om å avabsoluttere menneskeverdet, om å gjøre verd til 
noe kontingent, noe individet eller samfunnet kan ”gi” eller oppheve 
etter forgodtbefinnende. Dette synes, gitt denne tolkningshorisonten, å 
være den ekstreme negative variant av å gi mennesket - eller menneske
skapte ideologier og korresponderende praksiser - makten til å bestemme 
menneskenes verd, til å bestemme over {determine) slikt verds væren eller 
ikke-væren, det være seg individorientert eller kollektivt konsipert.

Min påstand er at nazismen er et instruktivt eksempel på en ideologi 
som benekter menneskeverd ved å fornekte det menneskelige. Hva mener 
jeg med ”det menneskelige”?

Nazismen skapte en tett assosiasjon mellom det jeg kalier det menneske
lige og det som den anså som svakhet. Det svake må fjernes, det har ikke 



38 Arne Johan Vetlesen

livets rett. Imidlertid, som Himmler medgikk i flere taler til SS-eliten, å 
fjerne det som er svakt, kan kjennes hardt. At det tar på og oppleves som 
en belastning, viser svakhet. Slik svakhet hos en selv kan og må bekjem
pes. En må derfor som gjerningsmann herde seg, gjøre seg hard ikke bare 
mot andre men også mot seg selv. Slik viser en seg verdig til å ta del i 
dådens utførelse. Den som er hard mot seg selv, får rett til å vare hard mot andre.

Men hva er, mer presist, den svakhet nazisten må bekjempe hos seg 
selv? Mitt svar er: egen menneskelighet. Den svakhet han må kue hos 
seg selv er kimen til menneskelig berørthet av å volde andres død; de 
trekk ved jøden han må fornekte er alt det som ville gjøre jøden til menne
ske, medmenneske. Selvherdingen har karakter av å kue evnen til å bli 
berørt, berørt av det menneskelige hos den Andre. Denne evnen er en 
følelsesmessig evne. Jeg identifiserer den som empati, evnen til innlevelse, 
menneskets grunnleggende emosjonelle evne (se Vetlesen 1994).

Det kan reises innvendinger mot mitt forsøk på å føre det Harald Ofstad 
(1971) kalte nazistenes ”forakt for svakhet” tilbake til en dypereliggende 
fornektelse av dert menneskelige. For mens jødens menneskelighet for
nektes, fornektes ikke hans svakhet; snarere fremheves svakheten. Således 
kan ikke nazistenes måte å forholde seg til menneskelighet og til svakhet 
bringes på en og samme formel.

Hvis det er slik som jeg påstår, at nazisten må fornekte jødens menne
skelighet for å kunne drepe ham, kan det tolkes dithen at nazisten nett
opp respekterer det menneskelige - og også den moralske status som det 
å være bærer av menneskelighet gir opphav til. Fornektelsen må, som 
forehavende, anta den positive gitthet til det som skal fornektes/negeres 
- analogt med Knud E. Løgstrups argument for at mistillit forutsetter 
og oppstår av mangel på tillit: ”Mistilliden er tillidens deficiente mo
dus” (1991, s.28, note 1).

Disse bemerkningene er helt i tråd med hva vi vet om nazismen. Na
zistene fremstilte fornektelsen av det menneskelige - det som vekker 
berørthet, som ansporet empatievnen - hos deres jødiske ofre som et 
program. I dette ligger en innrømmelse. Når noe gjøres til program, er 
det fordi det som skal oppnås rtå. frembringes. Med andre ord: For å få i 
stand fornektelse, måtte det som skulle fornektes først overvinnes. Og 
om vi skal utlegge det som måtte overvinnes i positive ordelag, må det 
lyde: Respekt for og anerkjennelse av den Andres (her: jødens) menneske
lighet. ”Respekt” og ”anerkjennelse” var det positivt gitte datum som 
nødvendiggjorde en nazistisk reeducation - en storstilet ideologisk styrt 
resosialisering - av det tyske folks mentalitet. Vi har å gjøre med en 
regresjon iscenesatt fra oven, snarere enn - og contra Daniel Goldhagen 
(1996) - massenes ”spontane” antisemittisme og hang til deltakelse i 
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blodige pogromer. Det er bare i kraft av en systematisk, etterhvert totali
tær indoktrinering av et folks tankesett og følelsesemønster at fornektelse 
av (bestemte) andres menneskelighet - til sist, dersom programmet 
lykkes - kan fremstå som den ”naturlige” tilstand.

4. AVMORALISERING SOM AVMENNESKELIGGJØRELSE

Ovenfor stilte jeg spørsmålet om sammenhengen mellom evnen til men
neskelig innlevelse og tilkjennelse av og hensyntaken til menneskeverd. 
Vi kan nærme oss et svar. Som sagt, empatievnen muliggjør at jeg kan bli 
berørt av den Andres berørthet. Empatievnen er andre-orientert; den 
etablerer, om enn skjørt, et emosjonelt bånd mellom meg og den andre 
personen. Båndet er moralsk ikke-nøytralt; det innebærer at jeg bryr meg 
om og med den Andre, med hans eller hennes ve og vel. Å oppleve seg som 
forpliktet overfor båndet er ikke det samme som å ”følge en plikt” eller 
”adlyde en regel”. Snarere er det en spontan, ikke-kalkulerende inte- 
ressetaking i den andres situasjon. Slik interessetaking er ingen distansert 
kognitiv overlegning men erfares og utfoldes snarere med betydelig - 
om enn varierende - følelsesmessig engasjement. For menneskene finnes 
ingen desinteressert tilgang til det moralske domenet, til sfæren for den 
Andres ve og vel, og dermed til lidelse. Til lidelse finnes bare en inte
ressert, i betydningen emosjonelt engasjert, tilgang - slik at hvis det 
svikter her, på nivået for subjektets basale følelesesmessige evne, even til 
empati, så oppnås ingen tilgang til og vedkjennelse av den Andres lidelse 
i det hele tatt.

Mitt syn, som jeg her bare kan antyde, er at den moralske nøytralisering 
av relasjonen mellom nazist og jøde som nazismen innebar, ble oppebåret 
empirisk-psykologisk av det skisserte forsøket på å nøytralisere den 
enkelte nazists følelsesmessige evner. Det består en nær og gjensidig 
forsterkende sammenheng mellom moralsk nøytralisering (nektelse av 
verd) på den ene side og avhumanisering og underkuelse av empatiske 
evner på den andre. Menneskeliggjørelse moraliserer; avmenneskelig- 
gjørelse avmoraliserer, og åpner slik veien for umoral, for å krenke verd 
uten uten å anse krenkelsen som moralsk gal.

Imidlertid, for at krenkelsen av verd skal bli total, og for at den skal 
arte seg som en ”naturlig” og berettiget symbolsk og fysisk praksis hos 
den krenkende part, er fornektelse av det menneskelige - og eo ipso, hevder 
jeg, av verd, av spesifikt menneskeverd - påkrevet også hos ofrene. Ofrene 
påtvinges handlinger og reaksjoner med preg av selvfornektelse. Som jeg 
nevnte tidligere, vet vi at nazistene yndet å betegne jødene som lus, utøy, 
skadedyr, og jødeutryddelsen som renselse: det gjaldt om å skjære vekk 
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samfunnets kreftbyll så det kunne bli et friskt samfunnslegeme igjen. 
Der massedrap omtales som en renslighetsaksjon, er grobunnen for all 
innlevelse overfor aks jonens målgruppe langt på vei undergravet.

Fenomenet ”blaming the victim” er velkjent. Men her skulle ofrene 
klandre seg selv, sterkere: avhumanisere seg selv. Nazistene forsøkte sys
tematisk å få ofrene til å godta naziideologiens betegnelser av dem. Det 
var slett ikke likegyldig hvordan ofrene betraktet seg selv. Denne selv- 
ydmykende prosessen gikk lengt i dødsleirene. Påstanden om at de som 
skulle drepes ikke var mennesker, intet anspråk hadde på verd, skulle 
aksepteres ikke bare av forfølgerne men av ofrene selv. Fornektelsen av 
det menneskelige hos ofrene betød at ofrene, ved inntreffelsen av den 
fysiske død, skulle ha oppgitt ikke bare kravet på moralsk status og men
neskelig verdighet, men også - uhyre viktig - ethvert tegn på verdighet. 
Den planmessige ydmykelsen, eller bedre: nedverdigelsen skal fjerne alle 
spor av ofrenes verdighet. Den menneskelige død, verdighetens selv- 
oppgivelse, må tvinges frem og demonstreres forut for den fysiske død. 
Slik opstår en glidende overgang mellom de to; døden blir nærværende 
i livet, gjennomtrenger det og gjør det dermed til noe en ikke kjemper 
for å beholde, men selv ønsker avsluttet - i en slags selv-innrømmet 
likegyldighet over noe, en realitet, som selv er likegyldig, uten enhver 
betydning og verdi. Ofret skulle gjøres til dødsdommens med-esekutør 
og således bifalle dens fullbyrdelse. Med andre ord, nazistenes ideolo
gisk baserte utmelding av ofrene fra universet av en felles menneskelighet, felles 
verd ogverdighet, og dermed utmeldingen av det moralske universet, hvor 
handlinger kan dømmes som rette og gale, gode og onde - denne utmel
dingen skulle suppleres og konfirmeres av ofrenes tegn på selvutmeldelse 
fra samme univers.

Imperativet om slik selvfornektelse og selvutmelding fra de utpekte 
ofrenes side er imidlertid en risikabel affære. Det kan slå feil. La oss se 
hvordan, og med hvilke konsekvenser.

En belgisk jødinne, Claire Thomas, flykter fra Auschwitz, men blir 
tatt og ført tilbake til leiren (se Frantzsen 1991). Etter en uke i en bunker 
der hun verken kunne ligge eller stå, blir hun, et skjelett, ført frem; hun 
skulle henges, og tusener av fanger var oppstilt på appellplassen for å 
bivåne, sammen med leirkommandanten og SS-offiserene. Så, uten var
sel, gir hun Obersturmführer Tauber en ørefik på hvert kinn og spytter 
ham i ansiktet. ”Nå har dere pint oss nok”, skriker hun; ”nå blir det 
deres tur.” Innen noen rekker å gripe henne skjærer hun over pulsåren 
med et barberblagd hun har gjemt. SS-folkene forsøkte å få liv i Claire 
Thomas igjen ved å tilkalle to sykesøstre. Men opplivingsforsøkene var 
forgjeves. Hun var allerede død. I en leir hvor tusener allerede var drept 
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og hvor atter andre tusener var døende, og hvor alle tings mål var at 
fangene skulle dø, forsøkte man febrilsk å berge livet til en kvinne for 
deretter å kunne drepe henne.

Hva skjer? Claire Thomas nektet å gå i døden fratatt menneskelig 
verdighet. Hun snudde situasjonen på hodet ved å ydmyke sine bødler i 
alles nærvær. Hun, som qua jødinne var nektet rett til liv, hånet denne 
fraskrivelse ved i handling å gjenerobre den forsøkt frastjålede retten til 
en verdig død - en død verdig et menneske. Den som er nektet å velge 
hvordan hun skal leve, velger her måten å dø på. Claire Thomas’ død, 
slik den fant sted, var ikke bare verdiløs for nazistene, for det herrefolk 
som hadde tilskrevet seg egenskaper som gjorde dem predestinerte til 
å herske over andre; langt viktigere, hennes død stillet hele deres draps- 
prosjekt i vanry, fordi den døde skar gjennom all verdighetsnektende 
attribuering og visteseg som bærer av verd og egenvilje. Hennes død var 
en suveren handling, negasjonen av en negasjon: Hun opphevet nazist
enes forsøkte opphevelse av hennes verdighet.

Hva viser eksemplet? Det viser at nazi-ideologien tar feil. Den tar feil 
ikke bare i moralsk henseende, men også kognitivt og epistemisk. Den 
tar feil i det den sier - påstår - om objektet, i tillegg til i hva den (moralsk 
vurdert) gjør mot objektet. Claire Thomas viserat hennes bødler tar feil: 
tar feil angående henne, angående hva slags ”objekt” hun er, angående 
hvilke egenskaper hun har (enten de vil eller ei, tilskriver henne dem eller 
ei), og følgelig angående hvilke dommer de på gyldig - dvs. sakssvarende, 
objekt-matchende - vis kan felle angående henne og - på denne basis - 
hvilke handlinger de på gyldig vis kan begå overfor henne.. Som vi så, 
er hennes handling å regne som en negering - i filosofisk sjargong: en 
falsifisering - av den dom nazistene har felt om henne, og som de i neste 
nå grunngir sin ( draps)handling med. Ved sin handlingsmessige mani
festering verd, av stolthet, av initiativ, av trass, av egenvilje, av auto
nomi, av overskridelse og frihet (Sartre), viser hun ved eksemplets makt 
at hun ikke er det nazistenes dom om henne (og alle hennes like, alle 
jøder) utsier at hun er: liv uten verd. Ved å oppvise alle verdets attri
butter - jeg har nettopp ramset dem opp - ugyldiggjør hun performativt 
både nazistenes dom om henne og deres handlinger overfor henne. I dette 
øyeblikket - sannhetens øyeblikk, øyeblikket for den forsøkt skjulte og 
benektede sannheten om objektet - er det som om Nietzsches og vår 
dagers konstruktivisters påstand om at ”verd” og dets like kun er å forstå 
som projeksjoner^ som konstrukter, produkter av menneskelig-sosial inten- 
sjonalitet, som ”fiksjoner” og ”konvensjoner” uten feste eller resonans 
in re, i fenomener ute i verden, blir avkledd som en falsk påstand, et 
uttrykk for hubris på de sosiale praksisers vegne. For disse praksisene - 
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hvorav nazistenes er et særlig anskuelig eksempel - besitter faktisk ikke 
makten til å definere størrelser som verd, normativitet og moral fra scratch 
av og etter eget- her: ideologisk - forgodtbefinnende. Claire Thomas 
stiller til skue at hun, denne praksisens sentrale Andre-objekt, har det som 
selvsamme praksis, ved hjelp av skisserte mekanismer for selvoppfyllelse, 
påstår at hun ikke har, ikke er. Ved sin suverene handlinggfenerobrer Claire 
Thomas den ”objektets forrang” (Adorno) som nazistenes semantiske og 
sosiale praksis bestrebet seg på å annullere.

5. MORALFILOSOFISKE IMPLIKASJONER: EN ANTI-HUMEANSK 
POSISJON

La oss undersøke hvilke moralfilosofiske implikasjoner min analyse har. 
Mitt standpunkt, anskuehggjort i ovenstående eksempel, er anti-hume- 
ansk. Humes påstand er at det ikke finnes noe på objekt-siden som er egnet 
til å fastlegge (engelsk: ”determine”) innholdet i vår dom. Tvert om, sier 
Hume; det som vi må referere til for å avgjøre om en gitt dom angående et 
gitt objekt er en riktig eller gyldig dom, må ifølge Hume helt og holdent 
lokaliseres til subjekt-siden, dvs. blant de menneskelige subjektene som 
danner seg oppfatninger - hos Hume på basis av følelsesreaksjoner - om 
noe i verden som de så fremsetter en dom overfor. For å fremstå som gyl
dig, sier Hume, må en dom oppvise samsvar med andre subjekters dom
mer overfor samme (eventuelt relevant like) objekt; det er langs denne 
”horisontale” eller inter subjektive aksen at dommers gyldighetsanspråk 
fastsettes, ikke langs den ”vertikale” akse som består mellom (subjektet) 
dommen og objektet i verden (handlingen). Som vi husker fra Humes 
(1973: 4^8ff.) berømte eksempel med mordet vi er vitne til: Moralsk 
betydning (”godt”, ”ondt”; ”rosverdig”, ”klanderverdig”) er ikke egen
skaper ved objektene (handlingene) som sådanne; ingen verdikarakter 
(positivitet, negativitet) er til stede i objektene utenfor oss (in re), på en 
måte som vi så ville påtreffe i dem, som allerede inneholdt i dem. Nei, det 
som skjer er, stadig ifølge Hume, at vi som subjekter hele tiden tilskriver 
objekter betydning, inklusive moralsk sådan; og denne tilskrivende ak
tiviteten er fra start til slutt en sosial praksis hvis kriterier for gyldighet 
fastsettes praksisinternt, i form av konvensjoner som alle de som feller 
dommer må lære seg, konvensjoner som for sin del oppstår i et historisk 
og kulturelt rom, og som følgelig er foranderlige (kontingente).

Jeg mener altså at Hume tar feil. Et første skritt på veien til å se hvor
for, er å stille spørsmålet: Kan vi virkelig (følelsesmessig) reagere og 
(moralsk-evaluativt) dømme på hvilken som helst måte overfor det vi 
retter vår oppmerksomhet mot? Nei, vil de fleste spontant svare, leg 
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som lærd. Selv Hume vil svare nei, og da med henvisning til at andre 
subjekter - i tråd med gjeldende sosiale konvensjoner - vil korrigere oss 
dersom vi blir tatt på fersken i å reagere/dømme ”feil” i møtet med for 
eksempel en bestemt handling. Det svaret Hume imidlertid eksplisitt 
utelukker at vi kan gi, er at vi kan tenkes å reagere/dømme feil fordi vår 
reaksjon/dom tar feil av objektet, altså ikke y ter rettferdighet overfor, ikke 
er sakssvarende til, objektets beskaffenhet. Siden Hume forbyr oss å på 
noe vis ”gå ut av” oss selv for å bestemme våre dommers gyldighet, 
avskjærer han enhver slik henvisning til objektets egenkarakter.

Nærmere ettersyn viser at Humes standpunkt ikke kan være riktig. 
For å se hvorfor, la meg bruke et eksempel hentet hos David Wiggins 
(ipSyripoff.). Når jeg 1er av en vits, og du spør meg hvorfor jeg 1er, 
henviser jeg ikke da til vitsen (dens innhold, måten det ble fortalt på) for 
å begrunne min reaksjon/dom, altså min latter, altså det at jeg finner 
vitsen morsom? Jo, jeg gjør det. Jeg henleder din - vår - oppmerksomhet 
på latterens intensjonale objekt, nemlig vitsen. Slik appellerer jeg til at du 
skal få øye på, skal tolke og vurdere, trekk og egenskaper ved vitsen på en 
lignende måte som jeg selv gjorde da jeg bestemte meg for å le av den, å 
finne den morsom. Latteren står til vitsen, avspeiler dens kvaliteter qua 
vits: dommen står til objektet. ”Morsom” er en egenskap jeg tillegger 
vitsen; det er denne egenskapen jeg fokuserer på (opplevelsesmessig og 
kognitivt) ved vitsen, for slik å gi anspråk overfor deg - eller enhver 
annen - om at min reaksjon/dom matcher sitt objekt, vitsen og dens form 
og innhold.

Samme resonnement kan gjennomføres med en hendelse eller hand
ling av typen mord som illustrasjon. Her er det også et spesifikt objekt - 
for mine følelsesreaksjoner, for mine kognitive ytelser og tolkninger - 
i verden utenfor meg som jeg retter min - og eventuelt andres - opp
merksomhet mot både når jeg feller den dom jeg gjør i første omgang 
(ved å omtale det jeg ser som ”ondt”, som ”klanderverdig”) og når jeg 
etterpå begrunner at jeg reagerte akkurat slik og felte denne dommen i 
mitt møte med dette objektet i verden der ute. Med andre ord, og motsatt 
den posisjonen som i våre dager kalles konstruktivisme, gjør jeg som 
domfeilende subjekt krav på at min dom i ethvert tilfelle matcher dommens 
spesifikke objekt, er på høyde med og har et gyldig blikk for det angjel
dende objektets (vitsens, mordets) spesifikke karakter og egenskaper - 
egenskaper fcg finner i eller ved objektet, som definerende for dets parti
kulære beskaffenhet.

Jeg sier ikke at dette er hele historien. Hume har rett i at sosiale prak
siser og historisk foranderlige konvensjoner (standarder for rett og galt) 
gjør en betydningsfull jobb når det gjelder hvilke reaksjoner vi har og 
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hva slags dommer vi feller. Sosialisering i ordets videste forstand, altså 
en kulturs, et samfunns, en epokes, etc., forming av enkeltindividenes 
reaksjonsmønstre, intuisjoner, evalueringer og lignende, er en faktor 
hvis viktighet særlig Michel Foucault har gjort oss oppmerksomme på. 
Hva Hume angår, har han rett i at vi appellerer til samtykke blant andre 
subjekter, slik at disses eventuelle uenighet overfor vår dom ofte vil 
fungere som et korrektiv til den som vi vil bøye oss for, ved å si at vi tok 
feil. Humes synspunkt støttes i tillegg av at vi som sosiale vesener har en 
sterk tilbøyelighet til, sågar behov for, å aktivt forme og modifisere våre 
emosjoner og evalueringer slik at de kan fremstå som konforme med hva 
samfunnet rundt oss forventer.

Jeg betviler altså ikke den empiriske (psykologiske såvel som sosiolo
giske) betydning som innehas av det jeg ovenfor kalte den ”horisontale” 
eller intersubjektive dimensjonen ved våre fremviste følelsesreaksjoner 
og (ulike typer) vurderinger. Min påstand er imidlertid at dette ikke er 
hele historien. Noe vesentlig mangler, så lenge det jeg kalier objekt-si
den holdes helt utenfor forklaringen på hvordan vurderinger oppstår og 
hva som avgjør deres gyldighetsanspråk. Det er et faktum at vi - ganske 
så ahistorisk og tverrkulturelt - finner en drapshandling vi er vitne til 
frastøtende, og at vi fordømmer den i moralske termer. Når noen slik 
myrdes av noen andre, er vi ikke i øyeblikk i tvil om at vi står overfor et 
objekt - en handling - med ubetvilelig moralsk relevans: et objekt, kan 
vi si, som ifølge sin beskaffenhet (egenkarakter) er slik at det kalier på en 
moralsk reaksjon og moralsk dom fra vår side, som subjekter.

Jeg sier dette i full visshet om at det finnes eksempler på situasjoner 
der medlemmer av en bestemt gruppe, i bevitnelsen av, eller sågar i ut
førelsen av, en handling av typen mord, ikke viser avsky og ikke for
dømmer handlingen som umoralsk. Nazistenes mord på jødene er et slikt 
historisk eksempel. Min kommentar er at den atferden som eksemplet 
omhandler, er påfallende. Den vekker oppsikt, blir lagt merke til, i be
tydningen at vi, konfrontert med for eksempel latter eller eufori som 
subjekters reaksjon over myrderier, undrer oss. Vi undrer på hvordan dette 
er blitt mulig. Svaret, dersom vi gransker omstendighetene grundig nok, 
er at dette (latteren, euforien) kunne bli mulig som følge av bestemte 
sosialiseringspraksiser, en bestemt type maktutfoldelse og ideologisk 
indoktrinering som for sin del var nødvendig å sørg for fordi myrderier 
i utgangspunktet, i angjeldende samfunn og hos dets ordinære enkelt
medlemmer, ikke vekket latter men vemmelse, ikke ble applaudert men 
ble fordømt. Kort sagt, påfallende reaksjonsmønstre kaller på en for
klaring. Forklaringen tar form av å dokumentere hvordan en forefunnet 
normalreaksjon takket være en omhyggelig og systematisk resosialisering 
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av individene erstattes av et annet (kontrært) reaksjonsmønster som 
for sin del, dersom omstendighetene tillater det (regimet består, ideo
logien former individene fra barnsben av, osv.), på et gitt tidspunkt 
kan fremstå som (statistisk) ”normalt”, som majoritetens reaksjons
mønster, konformt til det nå sosiokulturelt og politisk-ideologisk for
ventede og foreskrevede.

Tilbake til mitt resonnement. Det jeg påstår, er at objektet for vår dom 
i hvert konkrete tilfelle gir input - innholdsspesifikt materiale - til vår 
persepsjon, vår dom og vår handling. Objektets egenskapsbestemte in
put leverer bestemte føringer til vår persepsjons- og domsaktivitet som 
subjekter, føringer som vi i denne vår intensjonale aktivitet streber etter 
å være på høyde med, i samsvar med. I terminologien innført ovenfor, 
står vi her som subjekter i en vertikal relasjon til våre dommers objekter. 
Tesen mot Hume er at denne vertikale relasjonen mellom subjektet og 
objektet, er en dimens jon for gyldighet-. Innen denne dimensjonen, langs 
denne vertikale aksen, avgjøres en spesifikk doms gyldighet. Hume har 
like fullt rett i at vi orienterer oss innen en sosial dimensjon for gyl
dighet. Mer presist: Vi orienterer oss innen en slik horisontal dimensjon 
også., i tillegg til den vertikale jeg nettopp beskrev. Den ene dimensjonen 
utelukker ikke, overflødiggjør ikke, den andre. Når det er sagt, vil jeg i en 
tilpasning av min kritikk av projeksjonalisme a la Nietzsche og konven- 
sjonalisme a la Hume (to underarter av våre dagers konstruktivisme) 
hevde at den vertikale aksen har gyldighetsmessig (og slik sett filosofisk) 
forrang, vel vitende om at den horisontale aksen i konkrete tilfeller ofte 
har større betydning (i psykologisk og kulturell mening) enn den.

Straks disse påstandene er fremsatt, vil noen spørre: Hva når gyldig- 
hetsanspråket i den horisontale (sosiale) dimensjonen tilsier en annen 
reaksjon/evaluering hos subjektet enn hva gyldighetsanspråket i den 
vertikale gjør? Kort sagt, hvordan stiller jeg meg til scenarier der det er 
strid mellom de to dimensjonene med henblikk på gyldighet?

Jeg tror at eksemplet med Claire Thomas har ressurser i seg til å tydelig
gjøre mitt svar. La meg si det slik. I tilfeller der den sosiale defineringen 
og diskursen om for eksempel bestemte gruppers verd (ellers diskurs- 
påståtte mangel på sådant) fjerner seg langt - for langt - fra de egenskaper 
(”properties”) som de facto tilhører angjeldende objekt (her: denne grup
pen, dvs. alle dens individuelle medlemmer), vil en særlig effektfull mani
festering av egenskapene ved sistnevnte arte seg som en performativ 
negering/falsifisering av den sosiale diskursens definering av objektet. 
Den sosiale (horisontale) aksens forsøk på å være trumf, på å erobre forrang 
vis-a-vis den vertikale, mislykkes; det mislykkes ved at et eksemplar av 
objektet viser seg frem, viser sin beskaffenhet qua objekt, på en måte som 
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innholds- og egenskapsmessig gjendriver den ellers hegemoniske sosiale 
diskursens påstander om det. Ved sitt performative eksempel tar Claire 
Thomas, en individuell representant for gruppen jøder, tilbake den verti
kale aksens gyldighetsmessige forrang: når objektet slik ikke samsvarer 
med diskursens påstander om det, er det diskursen som diskreditteres, 
ikke objektet.

Kort sagt, ved å påvise verdets attributter ugyldiggjør Claire Thomas 
både nazistenes dom over henne som Untermenschen og deres misaktelses- 
handlinger overfor henne. I dette øyeblikket - sannhetens øyeblikk, øye
blikket for den forsøkt benektede sannheten om objektets beskaffenhet - 
er det som om Humes tese om betydningen av de etablerte sosiale kon
vensjoner om et gitt objekts status viser seg tom og maktesløs, perseptuelt 
såvel som handlingsmessig. For hva tydeliggjør Claire Thomas’ handling 
på skafottet? Den viser objektets makt til å skjære gjennom all foretatt 
attribuering, til å avsløre dens falskhet, dens løgn angående objektet.

Men hva om det ikke har vært noen Claire Thomas, i betydningen en 
individuell representant for alle jødene som, i kraft av en spektakulær 
handling, demonstrativt falsifiserer nazi-ideologiens bestemmelse av 
jødene som en ”rase” totalt uten menneskeverd? Kan jeg virkelig basere 
mitt filosofiske argument - om verdets objektive status, om objektets 
forrang overfor menneskelig projeksjon og sosial konvensjon - på be
tydningen av at ett individ handler på et ideologifalsifiserende vis?

6. HVA OM CLAIRE THOMAS IKKE FANTES?

Utvilsomt kan det se ut til at jeg i min fremstilling har gjort meg avhengig 
av evidensen i Claire Thomas-eksemplet - slik at uten dette eksemplet, vil 
mitt argument falle, eller i alle fall miste den form for støtte jeg så langt har 
forsøkt å mobilisere.

Å ”tenke bort” Claire Thomas er en høyst relevant utfordring for mitt 
argument. La meg imidlertid benytte den utfordring som her reises til å 
gjøre min posisjon tydeligere.

Legg merke til at den evidens eksemplet løfter frem, er hentet fra ob- 
jekt-siden. Det er bestemte sider ved angjeldende objekts væren-i-verden 
(for å tale med Heidegger) som bryter inn, som bryter gjennom den 
foretatte verditilskrivelse (her: i form av å tilskrive objektet null-verdi, 
fravær av verd). Intervensjonen fra objektet selv fører til at tilskrivelsen, 
opprettholdt i bestemte (kontingente) sosiohistoriske praksiser (her: 
nazismens samfunnsmessige herredømme i angjeldende epoke) avsløres 
som et utslag av hubris, av tro på at det er helt og holdent opp til det 
menneskeskapte praksis å bestemme hva verd er og hva (hvem) som har 
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det eller ikke har det. Eksemplet handler dermed om hvordan objektet 
erobrer forrang i og med negeringen av subjektenes (de sosiale praksisers) 
aspirerte forrang. Den vertikale aksen for gyldighet, for å utsi objektets 
reelle beskaffenhet, dets egenskaper qua objekt, tilsidesetter og korrigerer 
den horisontale.

Det er altså et nødvendig element i mitt argument at den type evidens 
som formår å korrigere den horisontale (sosiale) aksens anspråk på å 
bestemme verd, er en evidens som må komme fra det fenomenet eller 
objektet i verden som bestemmelsen (attribueringen) angår. Straks det 
er sagt, må jeg imidlertid vedgå at mange tilfeller vil en slik korrigering 
også finne sted som en ren diskursintern hendelse, altså som et forløp 
innen den horisontale aksen, den sosiale praksisen. Når Martin Luther 
King argumenterer for at svarte i USA har en likhet i verd med alle ameri
kanere med hvit hudfarge, kort sagt: at the issue of worth and dignity is 
colour-blind, så er denne argumentasjonen, kombinert med den borger- 
rettsbevegelsen som artikulerer den i politisk kamp, noe som hender 
innen den sosiale praksisen i 1960-årenes amerikanske samfunn: en 
praksisintern protest mot en bestemt praksis’ hegemoni; en protest næret 
av en moralsk overbevisning om at herskende praksis er diskriminerende 
og derfor urettferdig. Praksisen, vil jeg si, er urettferdig overfor svarte 
amerikanere fordi den, ved sin forskjellsbehandling, svikter i å yte rett
ferdighet overfor sitt intensjonale objekt: de svarte, dvs. deres beskaf
fenhet qua mennesker. Denne beskaffenheten tilsier, nei krever like
behandling, altså opphevelsen av eksisterende forskjellsbehandling; den 
etablerte praksis må vike forsåvidt som den ikke er på høyde med, ikke 
utsier sannheten om, de menneskene den omhandler.

Mitt resonnement tar imidlertid ikke - så langt - brodden fra den 
utfordring som ligger i å spørre: Hva om Claire Thomas ikke fantes? 
Radikaliteten i utfordringen har å gjøre med å ta på alvor et scenario der 
en sosial praksis lykkes i å etablere et hegemoni som er så totalt at objekt- 
ene/fenomenene praksisen perseptuelt, evaluativt og handlingsmessig 
bestemmer over, etter hvert formes i praksisens bilde slik at et punkt nås 
der objektene (f.eks. jødene under nazismens herredømme) synes være 
presis slik som praksisen/ideologiener at de er: nærmere dyr enn men
nesker, osv. Hannah Arendt (1951) anla en slik radikal betraktningsmåte 
i siste del av verket The Origins of Totalitarianism, ved å analysere utryddel
sesleirene som ”laboratorier” for realiseringen av den ideoligibaserte 
ambisjonen om Å forandre mennesket. Det er ikke utillatelig far-fetched å 
spørre seg hva situasjonen ville bh dersom naziregimet hadde konsolidert 
sin totale makt over sine undersåtter: nemlig makten til - nettopp - å 
gjøre alt som var mulig for å omforme menneskene i leirene; omforme 
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dem fra mennesker til undermennesker, altså til en slags ikke-lenger- 
mennesker som hadde oppgitt også sin egen tro på og opplevelse av å 
være mennesker. Som vist; Claire Thomas punkterte dette prosjektet. 
Men hva med alle dem som ikke gjorde det, som - av svært ulike grunner
- var sunket for lavt, var misaktet, ydmyket og pint så gjennomgående 
at de - for omverdenen - viste mer tegn til å ha forlatt en felles menneske
lighet enn til fortsatt å være medlem av den? Dette repeterer mitt tidligere 
poeng om betydningen - sterkt fokusert hos Himmler - av ofrenes ”selv- 
utmeldelse” fra et felles-menneskelig og felles-moralsk univers.

Den filosofiske relevansen av et slikt scenario består i at potensialet 
for et korrektiv - en falsifiserende intervensjon - fra bestemte objekters 
(her: ofres) side, synes umuliggjort. Spørsmålet er hvilke følger frafallet 
av slikt potensiale har for mitt overordnede argument.

7. AVSLUTNING

For å komme nærmere et svar, er det nødvendig at vi skiller mellom to 
ting. Det er et faktum at verd rent praktisk-konkret anerkjennes - eller 
misaktes - i praksiser av sosial karakter, praksiser som er kontingente 
forsåvidt som de er foranderlige. Det er en ting. En annen ting er at 
verdetsgrørø etter mitt syn ikke er praksisbetinget og praksisavhengig. 
Bestemte historiske fellesskap og praksiser akter eller misakter verd - 
slik antikkens polis akter det fulle verdet (og tilhørende demokratiske 
deltakerrettigheter) hos menn, eiendoms-besittere over 20 år, men mis
akter (benekter) slikt verd hos slavene; slik nazismen tilskriver verd 
hierarkisk, i samsvar med en bestemt raselære; eller slik moderne vest
lige demokratier - formalt - innrømmer samme menneskeverd for alle 
sine borgere, uansett hudfarge, kjønn, etnisitet, konfesjon, etc. Like fullt
- og det er dette det filosofisk sett kommer an på: fellesskap og praksiser 
bestemmer ikke - i filosofisk, gyldighetsmessig mening - at verd er.

Hva bestemmer da at verd er, hvis ikke menneskenes sosiohistoriske 
og ideologiladede praksiser gjør det? Spørsmålet er metafysisk, eller mer 
presist: det henviser det mulige svaret til metafysiske overveielser. Nå 
sier vi gjerne, i vår tid med ikke liten selvfølgelighet: Det menneskelige 
individ er bærer av verd, et verd som er det samme hos alle individer qua 
individer. Hva tillater oss å si dette? Filosofene - og forsåvidt også reli
gionene - tilbyr ulike argumenter for verdet. Men er verd blant de ting 
(entiteter) som kan - og skal eller må - bringes argumentativt inn i 
verden? Dersom argumentene for verd viser seg skrøpelige, må vi da 
konkludere at verd ikke er likevel; at vår antakelse, gitt fraværet av tving
ende argumenter, må oppgis, må anses som falsk? (Jeg alluderer her til 
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Nietzsches kjente formulering: ”Så langt har det ikke lykkes noen - 
skjønt mange har forsøkt - å frembringe et eneste ugjendrivelig argu
ment for at mord er galt.”) Er det ikke rasjonalistisk hubris å la argumen
ter - utfallet av teoretisk diskurs - være det eneste som attesterer væren 
(hva som er, og hvordan det som er er beskaffent)?

Min posisjon kan bestemmes som en betraktning som sier at vel kan 
vi akte eller misakte verd - praksisene vi inngår i har makt til å gjøre dette: 
til å akte her, misakte der -, men verken den menneskelige (individuelt- 
kollektive) tilkjenneren av verd eller den menneskelige bærer av verd 
(individ/gruppe) er verdets opphav. Verd er, som entitet, som fenomen i 
verden, ontologisk forstått, mottatt, ikke selvfrembrakt og selvpåført.

Det faktum at vi har makt til å misakte, kan få oss til å tenke at vi er 
herre over hvorvidt verd er eller ikke. Dette er en feilslutning. Vår nega
tiv-destruktive kapasitet vis-a-vis verd impliserer ikke at vi, positivt, har 
det i vår makt å være opphav til, suverene attesterere av, verd. Om en 
menneskelig person virkelig har verd, er ikke noe som står og faller med 
hvorvidt andre mennesker - eller et flertall blant dem - empirisk aner
kjenner verdet, altså gjennom sine følelsesreaksjoner, dommer og valgte 
handlemåter demonstrerer respekt for verd. Kort sagt, verd er ikke en 
type entitet som er prisgitt eller overlatt til (variabiliteten ved) dets 
empiriske tilkjennegivelse. Poenget er dette : Dersom vi sier at verd konst
itueres i kraft av - og bare i kraft av - vår de facto sosiale tilkjennegivelse av 
det, slik at det står i vår makt å tilskrive verd i det enkelte tilfellet, ville 
dette impliserer at det tilsvarende står i vår makt å tilbakekalle slikt verd, 
eller å reservere det for noen, slik at andre ekskluderes fra det. Som vi 
imidlertid så, dersom de historiske og politiske omstendighetene hadde 
tillatt det, ville dette synspunktet på menneskenes makt over verdets 
ontologiske status innebære at nazistene innrømmes - for sin epokes del - 
et siste ord, et helt avgjørende ord, i spørsmålet om verd.

Dersom mine overlegninger er korrekte, står det alternativ tilbake, 
at verd er forut for og uavhengig av dets faktisk-empiriske anerkannt 
werden. Anerkjennelsens praksis - med dens kontingente veksling mellom 
anerkjennelse i noen tilfelle, misaktelse i andre - konstituerer ikke verdet. 
Praksisen synes å rette seg mot noe - verdet som entitet i verden, på 
objekt-siden, som praksisen ikke selv, av egen kraft, positivt kan frem
bringe, bare (negativt) overse, øve vold mot. Verd er dermed noe eksi
sterende, noe påtruffet i objektet/fenomenet i verden, i samsvar med hva 
den metaetiske posisjonen som kalles moralsk realisme, og som jeg her 
bekjenner meg til, vil argumentere for.
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Dansk middelalderfilosofi ca. 1170-1536
Sten Ebbesen
Gyldendal, Köpenhamn, 2002. 255 s. isbn 87-00-76294-6

Danmark har sedan länge en levande filosofihistorisk tradition, men lika 
fullt har det inte funnits någon översikt över danska filosofer och deras 
tänkande. Likt Sverige har intresset för danska filosofer, vid sidan av 
Kierkegaard förstås, varit skralt. Detta håller nu på att åtgärdas tack vare 
Sten Ebbesen och Carl Henrik Koch som tillsammans ger ut ett fem
bands verk med titel Den Danske Filosofis Historie.

Det första bandet handlar om filosofin under medeltiden och de efter
följande banden behandlar i tur och ordning renässansen, 1700-talet 
och upplysningen, 1800-talets idealism, och 1800-talet och det tidiga 
1900-talet. Än så länge har endast det första bandet utkommit. Det är 
skrivet av Sten Ebbesen själv och har titeln Dansk middelalderfilosofi ca. 
1170-1536.

Ebbesen skriver i sitt förord att det som gör det möjligt för honom att 
skriva boken är det unika utgivningsprojekt som startade på 50-talet 
och som nu snart är avslutat. I serien Corpus Philosophorum Danicorum 
Medii Aevi (Samlade verk av danska filosofer under medeltiden) finns 
nu större delen av de skrifter som författades av danskar under medel
tiden samlade.

Det var Heinrich Roos (1904-1977) som startade projektet, men det 
var hans elev, den sedermera internationellt kände forskaren Jan Pinborg 
(1937-1982) vid det på 50-talet nygrundade Institut for Graesk og La
tinsk Middelalderfilologi, som satte ordentlig fart på utgivningen. När 
Pinborg sedan avled 1982 tog dennes elev, Sten Ebbesen, över ansvaret. 
Seriens absolut viktigaste bidrag till den internationella forskningen är att 
göra Boethius av Dacias samlade verk tillgängliga. Boethius produktion 
utgör förövrigt över halva serien.

Om Boethius handlar också mer än halva Ebbesens översikt, vilket 
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inte är så konstigt. Han är en av den medeltida filosofins allra främsta 
filosofer, men honom skall vi återkomma till nedan. Låt oss först titta 
lite närmare på några mindre inflytelserika och följaktligen mindre kända 
danska filosofer.

Precis som Sverige hade inte heller Danmark något eget universitet 
förrän Köpenhamns universitet grundades 1479 “ tv^ år efter Uppsala 
universitet, vilket innebar att alla danska medeltida filosofer var utbil
dade vid något utländskt universitet. Deras filosofiskt aktiva period var 
även den vid ett utländskt universitet. Under 1200- och 1300-talen läste 
de flesta vid universitetet i Paris. Senare på 1300-talet och under 1400- 
talet blev de nordeuropeiska universiteten alltmer intressanta.

Den förste danske filosofen som Ebbesen nämner är Anders Sune- 
sen (ca 1160-1228). Han var utbildad i Paris och blev så småningom 
ärkebiskop i Lund. Han är en välkänd figur i dansk nationalmytologi. 
Enligt en sägen var det han som såg till att danskarna segrade i slaget 
vid Lyndanise utanför Tallinn 1219. Den danska hären var oslagbar så 
länge han höjde sin hand mot himlen och bad Gud om dansk seger. Filo
sofiskt är han dock mest känd för sin skrift Hexaemeron (Sexdagars- 
verket). Det är främst en teologisk skrift men den innehåller även en 
del filosofi. Ebbesen lyfter fram naturfilosofin, etiken och metafysiken i 
Hexaemeron. Sunesen framstår inte som någon särdeles originell tänkare 
men han var väl underättad om sin tids viktigaste idéer.

En mycket intressantare tänkare var Nicolaus Drukken de Dacia (Niels 
Drukken från Danmark). Han levde på 13 oo-talet och var verksam i Paris. 
Han var något så ovanligt i Paris på den tiden som en efterföljare till 
William Ockham. Han skrev framför allt två verk, som vi känner till, 
nämligen en Quaestiones supra librum Priorum (Frågor Första analy tiken) 
och en Tractatus de suppositionibus (Avhandling om supposition). Det sist
nämnda verket är mycket kortfattat, men inte desto mindre intressant.

Niels Drukken var nominalist, vilket man naturligtvis förväntar sig 
av en efterföljare till Ockham, men detta framkommer inte så tydligt i 
hans kommentar tiPtFörstaAnalytiken som i hans avhandling om suppo
sition. Teorin om supposition är en teori om termers referens och den 
var mycket viktig för 1300-talets nominalister. Det är nämligen genom 
den teorin som de visar att sanna satser inte behöver abstrakta entiteter 
som gör dem sanna. Den enkelhet deras metafysik visar upp måste de 
dock ta igen genom en rik semantik och där spelar suppositionsteorin en 
central roll.

I avhandlingen uttrycker han Ockhams tankar som klarast och för
svarar idéer som många senare nominalister avfärdade. Enligt Ockham 
betecknar talade och skrivna termer inte något universalia utan i stället 
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begrepp i våra medvetanden. Dessa är ontologiskt sett partikulära kvali
teter. Om man betänker följande utsaga, ”människa är ett species”, så är 
den alltså ekvivalent med utsagan ”begreppet ’människa’ är ett species”, 
vilken följaktligen också är ekvivalent med ”begreppet ’människa’ är 
ett species begrepp”. Vi säger alltså inget om de individuellt existerande 
människorna när vi tänker, uttalar eller skriver ”människa är ett species”.

En konsekvens av detta är att den traditionella uppdelningen av termers 
supposition i personlig, materiell och enkel supposition blir meningslös. 
Alla termer i det mentala språket, som är grunden för de talade, kommer 
att ha personlig supposition. Niels Drukken inser inte detta. Han följer 
slaviskt Ockham som inte heller insåg detta. Det är som om han inte var 
medveten om den främste filosofen i Paris på hans tid, Jean Buridan. 
Buridan reder ut detta mycket elegant i sitt magnifika logikverk Summulae 
de dialectica.

Den siste medeltida danske filosof som Ebbesen diskuterar mer utför
ligt är Tue från Viborg. Han dog 1472 och var mot slutet av sitt liv är
kebiskop i Lund. Tues filosofiska produktion härstammar från den tid 
han var lärare vid universitetet i Erfurt. Den främsta skriften är Dispu
tata Metaphy sicae (Disputationer på Metafysiken) men han skrev också ett 
mindre verk med titeln Quaestio de pluralitate formarum (Frågor om for
mernas mångfald). Tue är alltså framför allt intresserad av metafysik och 
hans stora verk är en regelrätt kommentar till Aristoteles Metafysiken 
medan det andra behandlar en specifik metafysisk frågeställning.

Låt oss i stället återgå till den vida mest betydelsefulla filosof som 
Ebbesen tar upp, nämligen Boethius av Dacia. Ebbesen nämner knappt 
problemet som gäller Boethius nationalitet. Under lång tid, egentligen 
ända fram till starten av serien Corpus Philosophorum Danicorum Medii 
Aevi, ansågs Boethius vara svensk. Etienné Gilson kallar honom Boethius 
av Sverige i sitt inflytelserika översiktsverk. Argumenten för att han 
skulle vara dansk är dock lika skrala som argumenten för att han är 
svensk, så det får väl lämnas som en öppen fråga exakt vilken natio
nalitet han hade. Vi vet nästan ingenting om Boethius liv. Frågan om 
nationalitet är knappast av någon större betydelse.

Boethius tillhörde en grupp radikala aristoteliker (averroister) vid uni
versitetet i Paris under 1200-talets senare hälft. Det som gör dessa så bety
delsefulla är att det berömda fördömandet av ett antal teser som biskopen 
av Paris Etienné Tempier utfärdade 1277 framför allt var riktad mot dem. 
Det är vidare denna tidpunkt i historien som Pierre Duhem har utnämnt 
till den tidpunkt då den aristoteliska naturfilosofin dör och den moderna 
vetenskapen föds. Tempier gjorde det omöjligt att vara regelrätt aristo
teliker och tvingade på så sätt dåtidens filosofer att tänka i nya banor. 
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Boethius har en central plats i denna kontrovers och är följaktligen en 
av medeltidens allra inflytelserikaste filosofer.

Boethius är också ett viktigt namn inom logiken och den spekulativa 
grammatikens historia. Han är en av grundarna till den så kallade mo- 
dismen. Deras grammatiska och semantiska teori är ytterst sofistikerad. 
Den tar som utgångspunkt begreppet modus significandi (sätt att be
teckna), vilket sedan specificeras i detalj och delas upp i olika under
avdelningar av Boethius och hans efterföljare för att förklara de olika 
grammatiska kategorierna som språk är uppdelade i. De försöker alltså 
på basis av ett fåtal grundbegrepp utveckla en systematisk syntax - den 
första i västerländsk lingvistik - vilket är en makalös bedrift.

Ebbesen listar hela 27 verk som tillskrivits Boethius. Endast några av 
dessa finns bevarade idag, men de som ännu finns kvar finns redan eller 
kommer att finnas i serien Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi. 
Det är dock framför allt tre kortare verk som han är mest känd för, näm
ligen De summo bono (Om det högsta goda), De aeternitate mundi (Om 
världens evighet) och De somniis (Om drömmar). Av Boethius skrifter 
var det primärt ur dessa tre som Tempier tog sina teser.

I sitt NV&Desummo bono försöker han, som titeln säger, fastställa vad 
som är det högsta goda och vad det goda livet är i enlighet med männi
skans förnuft. Alla människors handlingar bör riktas mot det högsta 
goda, det vill säga mot kunskap om det sanna och mot det rätta. Ett så
dant liv leder till lycka eftersom vi gillar att göra det rätta och veta det 
sanna - det är vår natur, menar Boethius. De som lever mest rätt är de 
som eftersträvar intellektuell njutning. Dessa är filosoferna.

De aeternitate mundi är ett mycket omdebatterat verk och har ansetts 
vara en av källorna till teorin om den dubbla sanningen. Tanken är att 
det finns två sanningar - en naturlig och en övernaturlig, och eventuella 
motsättningar mellan filosofin och uppenbarelsen förklaras helt enkelt 
med att båda är sanna. Senare forskning har dock visat att Boethius inte 
var någon företrädare för teorin om den dubbla sanningen. Faktum är 
att det inte verkar finnas någon medeltida filosof som hävdade en sådan 
teori. Den är en ren konstruktion av senare uttolkare, vilket kanske inte 
är så konstigt, eftersom ingen filosof värd namnet skulle kunna förfäkta 
en sådan teori.

I De somniis ställer Boethius framför allt frågorna : Är en vetenskap om 
drömmar möjlig? Kan man få kunskap om framtida händelser genom 
sina drömmar? Han svarar jakande på båda dessa. Men den andra frågan 
ges ett rent vetenskaligt svar och han smugglar inte in något övernatur
ligt i sitt resonemang, utan ger en mycket utförlig sunda förnuftet analys 
av våra drömmar.
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Det är överhuvudtaget en imponerande samling medeltida filosofer 
som Ebbesen har samlat ihop. Svensk filosofi kan inte visa upp något 
som ens kommer i närheten av denna intellektuella rikedom. Nu kan 
man ju undra hur danska dessa filosofer egentligen var. De var inte i 
Danmark när de skrev sina verk, de råkade bara vara födda i Danmark, 
och i många fall de lämnade landet tidigt för att aldrig återvända.

Det är dock på många sätt en fröjd att läsa Ebbesens översikt. Han 
skriver klart och elegant om än lite ålderdomligt emellanåt. Han skriver 
i sitt förord att han låtit sin dotter läsa igenom manuset för att ta bort de 
formuleringar som låter allt för gammalmodiga. Hon kunde allt ha gått 
lite hårdare fram!

Det är också en mycket vacker bok med flertalet bilder och illustratio
ner. Den är även vetenskapligt helt korrekt med en gedigen notapparat 
där de anförda texterna återfinns på originalspråk. Boken avslutas också 
med en omfattande litteraturlista och ett mycket användbart index. Dess 
främsta egenskap är egentligen inte det att den är en historisk översikt 
över dansk filosofi på medeltiden utan den fungerar i stället bäst som 
introduktion till medeltida filosofi. Den som orkar igenom den får i sig 
en rejäl dos medeltida filosofi filtrerad och förklarad av en mycket kom
petent vägvisare.

HENRIK LAGERLUND

Hälsa och sjukdom - en begreppslig utredning 
Bengt Brülde och Per-Anders Tengland 
Studentlitteratur 2003. 324 s. isbn 91-44-04208-6

I förordet till boken Hälsa och sjukdom av Bengt Brülde och Per-Anders 
Tengland får vi veta att innehållet i densamma fördjupats och expan
derat så att ”slutresultatet kan betraktas både som ett forskningsbidrag 
och som en lärobok” (9). Denna balansgång tycker författarna att de 
klarar av tack vare att de förlagt de komplicerade resonemangen till no
terna (10), något jag anser bara stämmer för kapitlet ”Klassifikation av 
sjukdom”, vilket blivit rumphugget av manövern. (Övriga kapitel är 
tämligen enkla.) På baksidan står det dessutom att boken är ”tänkt som 
ett inlägg i den fortgående debatten om hälsa och sjukdom”. Boken 
tycks med andra ord vara skriven med tre olika syften och för tre olika 
läsargrupper. Redan två är för mycket.

I bokens inledning dominerar läroboksstilen: ett opersonligt och ”ob
jektivt” von oben-perspektiv. Lite fler nominaliseringar och jag skulle 
ha trott att det var en statlig utredning. I själva analyserna - begrepps- 



$6 Åsa Carlson

analyserna - är stilen mer forskarens. Mer personlig, mer engagerad, 
men alltför tjatig för att boken ska fungera som vare sig debattinlägg 
eller lärobok och alltför kortfattad för att den ska fungera som det sist
nämnda. Här radas adekvansvillkoren upp efter varandra: nio i kapitel 
två; fyra plus åtta i kapitel sex; nio i kapitel sju. Här görs ansatser till 
pedagogiska förklaringar, men just bara ansatser, som när vanliga fel 
på definitioner ska exemplifieras: ”Låt oss illustrera detta med den klas
siska definitionen av ’kunskap’ som ’sann, berättigad tro’. Enligt detta 
definitionsforslag finns det tre villkor som alla samtidigt måste vara upp
fyllda för att något ska räknas som kunskap” (36, min kursivering). Och 
så följer en redogörelse för hur definitionen kan kritiseras för att vara för 
snäv eller för vid. Men jag skulle vilja träffa den student som själv räknar 
ut att de tre villkoren är att ”kunskapen”, satsen q, är sann; att vi är be
rättigade att tro att q; samt att vi tror att q. Några tecken, stilistiska eller 
andra, på debattbok har jag inte kunnat urskilja. Kanske är det en för
lagets önskedröm.

Förlaget ja, har det inte stått bi med någon redaktör? I kapitel sex, 
”Klassifikation av sjukdom”, talas det ideligen om hur ”det sjuka styckas 
upp” (128) och i kapitel två, ”Teorier om sjukdom”, talas det om lidande 
och lidande: den som lider av en sjukdom ”lider ökad risk att lida ont” 
(119). Till och med sjukdomsbegreppen själva lider: ”Störning, åkomma, 
patologiskt eller sjukligt tillstånd lider av andra problem” (53). Vidare 
låter det som om Björn Borg redan gått hädan (71) och som om män kan 
föda barn: ”människor med högre IQ i genomsnitt... föder färre barn” 
(92). Det irriterar mig också att nya författare och verk refereras utan att 
först introduceras. Förresten ser det av referenserna att döma ut som om 
Lennart Nordenfelt redan skrivit allt som är värt att veta i ämnet.

Nu är det hög tid att säga något positivt, till exempel att Hälsa och sjuk
dom är en lättöverskådlig bok. Den består av tre delar: en om sjukdoms- 
begreppet, en om hälsobegreppet och en om mätning av hälsa. De två 
första delarna är parallellt upplagda. Författarna går igenom konkur
rerande definitioner och teorier om sjukdom respektive hälsa för att 
vaska fram vad de tycker är riktiga kriterier på respektive fenomen. 
Brülde och Tengland vrider och vänder förtjänstfullt på andras kriterier, 
även om det finns mycket smått och gott som jag skulle vilja diskutera 
med dem. Kapitel nio: ”Hälsa som funktionsförmåga” är det bästa ur 
forskningssynpunkt. Naturligtvis lär man sig en hel del om hälso- och 
sjukdomsbegreppet genom att läsa boken (den största behållningen är 
kanske idéhistorisk), men framförallt om begreppsanalys.

Det är bara det att jag blir mer och mer misstänksam mot den verksam
heten. Det är nyttigt! Här har vi två vardagliga, inte alltför normativa, 
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begrepp som analyseras för att senare definieras, men med lite luddiga 
syften: ”En definition av termen ’sjukdom’ bör vara så beskaffad att 
den kan hjälpa oss att ta ställning i olika praktiska frågor, t.ex. frågan om 
vem som har rätt till vård eller sjukpenning, eller vem som ska dömas till 
vård snarare än fängelsestraff” (55). Och om ”hälsa” heter det att ”en 
sådan definition kan hjälpa oss att avgöra om en viss hälsoförändring 
(förbättring eller försämring) har ägt rum, något som kan vara av stor 
betydelse i olika utvärderingssammanhang” (39). På andra ställen i boken 
står det att det är bra att definiera dessa termer för att veta vad hälso- och 
sjukvården har för uppgifter. Sjukvården har bland annat som uppgift 
att lindra lidande men inte allt slags lidande, utan endast det lidande 
som är ”av rätt sort” (34), det vill säga sjukdomsrelaterat lidande och 
inte till exempel ”sådant lidande som beror på fattigdom” (34). Men 
trots att uppgiften verkar ganska enkel ser man snart att dessa specifika 
praktiska syften alla förmodligen kräver sina egna definitioner. Till ex
empel kan en person ha rätt till vård, säg av lindrig astma, men inte till 
sjukpenning, säg att personen är arbetsför, vilket Brülde och Tengland 
är de första att erkänna. Ändå låter de sig inte avskräckas. (Man kan 
undra om sjukdom ens borde vara ett nödvändigt men inte tillräckligt 
villkor för sjukpenning: för en pianist räcker det att bryta lillfingret.) 
Och när det gäller valet mellan vård och fängelsestraff är det många 
olika överväganden som spelar in. Dessutom räcker det inte med att 
förövaren är sjuk, utan hon måste vara sjuk på ett mycket speciellt sätt, 
för att dömas till vård. (Detta är inget som diskuteras i boken.) Säg vi
dare att en persons värkande axlar beror på arbetslöshet, har den perso
nen då inte rätt till smärtlindring och sjukgymnastik? Författarna skulle 
nog svara ”jo” på detta: smärtan beror på spänningar som i sin tur beror 
på arbetslösheten, med andra ord är inte arbetslösheten den ”omedel
bara” orsaken (99), utan det är ett ”inre tillstånd” - spänningarna - som 
utlöser smärtan. (Stark oro över arbetslöshet, som inte blir somatisk 
eller leder till depression, skulle enligt dem däremot inte berättiga till 
vård.) Men man kan tycka att det vore effektivare att hjälpa personen 
ifråga att komma in på arbetsmarknaden än att ge henne sjukgymnastik. 
Hur ansvarsområden och uppgifter ska fördelas mellan å ena sidan sjuk- 
och hälsovården och å andra sidan socialtjänsten kan knappast avgöras 
med hjälp av begreppsanalys.

En annan sak jag undrar över är varför Brülde och Tengland tar så stor 
hänsyn till språkbruket som de gör? Att en definition stämmer någor
lunda med rådande språkbruk är det först nämnda adekvansvillkoret 
samt, får man intrycket av, det författarna uppfattar som det viktigaste 
villkoret. Men vems språkbruk handlar det om? Jo, författarnas förstås. 
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De verkar inte ens ha slagit upp ”sjukdom” och ”hälsa” i en ordbok. Åt
minstone refereras ingen sådan och ingen ordbok nämns i bibliografin. 
Men mitt språkbruk stämmer inte helt med deras. Jag skulle till exempel 
aldrig säga att någon som brutit benet var sjuk, vilket författarna gör 
(100). Inte heller skulle jag säga att dövhet och blindhet var sjukdomar 
(99). Handikapp men inte sjukdom, är min spontana klassifikation. Och 
varför skulle hälsan inte vara beroende av miljön enligt språkbruket 
(201)? Våra relationer påverkar vår hälsa och därför är hälsan eller sjuk
domen inget vi bara har ”inom” oss, så som författarna beskriver det: 
”Fel på personen, inte på omgivningen” (119). De betraktar depression 
som en sjukdom, men avsaknad av nära relationer kan leda till depres
sion. Sorg betraktar de däremot inte som en sjukdom, eftersom sorgen 
skulle försvinna om orsaken - ett dödsfall - mirakulöst upphävdes. Men 
samma sak gäller ett barn som blir deprimerat av att skiljas från sin fa
milj. Vid en återförening tillfrisknar det i många fall. Och inte visste jag 
att ”[njormalt språkbruk förbjuder oss att tala om sorg som sjukdom” 
(122). Folk brukar väl bli sjuka av både sorg och längtan - trånsjuka - om 
än det senare något metaforiskt. Förresten har jag bekanta som blivit 
sjukskrivna när någon anhörig dött. Vidare anser författarna att sänkt 
ambitionsnivå inte kan innebära en hälsoförbättring enligt språkbruket 
(251). Men varför inte det? Sänkta krav - mindre stress - bättre hälsa. 
Deras svar är att endast om ambitionerna varit orealistiskt höga medför 
en sänkning en hälsoförbättring. Men vi människor förändras, åldras, 
försvagas. En person kan ”må bättre” om ambitionerna sänks, även om 
de inte varit orealistiskt höga. Hänsynstagandet till språkbruket kom
pliceras ytterligare av att vårt språkbruk redan är påverkat av sjukför
säkringen och lagstiftningen, vilket författarna själva nämner. Varför ska 
vi då binda oss så mycket vid det existerande språkbruket vid till exempel 
lagstiftning?

Den definition av sjukdom författarna slutligen kommer fram till är 
följande: ”det vida sjukdomsbegreppet innebär att en individ lider ont. 
Att lida ont innebär att vara i ett tillstånd som innebär lidande eller 
funktionsnedsättning, eller ökad risk för lidande, funktionsnedsättning 
eller för tidig död. Vi lämnar det öppet om definitionen också måste 
inkludera avvikande beteende eller skada för andra [relevant för psykiska 
sjukdomar]” (123-4). (Formuleringen är inte helt lyckad: tillståndet ska 
vara ett ”inre” tillstånd, vilket är vagt.) Den sjuka ska alltså ha ont i krop
pen eller i själen, orsakat på ett visst sätt (dödsfall i familjen eller fattig
dom duger som vi sett inte), eller riskera att få ont, eller fungera sämre 
än vanligt, eller riskera att göra det - allt av samma typ av ”inre” orsak. 
Cancer i ett tidigt stadium är alltså sjukdom, även om den ännu inte gör 
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ont eller aldrig kommer att göra det : risken finns ju. Det mest problema
tiska med sjukdomsbegreppet är vad ”funktionsnedsättning” står för.

Med hälsa är det ännu mer komplicerat: diskussionen om hälsa är både 
nyanserad och insiktsfull. En person som har god hälsa är förstås inte 
sjuk, men det är inte allt. Starkt förkortat har hon också hög prestations
förmåga; är sensoriskt, motoriskt, kognitivt, emotionellt, beteende
mässigt och socialt kompetent; och fungerar psykiskt bra tack vare vissa 
dispositioner, reaktionsmönster, föreställningar och attityder (228). Hälsa 
är för den skull inte detsamma som välbefinnande eller livskvalitet. 
En person kan vara handikappad och därför sjuk enligt Brüldes och 
Tenglands definition, men ändå ha hög livskvalitet. Och troligen kan 
någons hälsotillstånd vara mycket dåligt, utan att personen är sjuk. Till 
exempel kan, efter vad jag förstår, ofrivillig barnlöshet enligt dessa defi
nitioner vara eller leda till dålig hälsa, men inte klassas som sjukdom, 
såvida barnlösheten inte leder till depression. Om sjukvården tillämpade 
dessa definitioner skulle ofrivilligt barnlösa par med andra ord själva få 
bekosta fertilitetsutredningar och behandlingar. Är det bra? Och hur 
blir det med impotens? Definitionerna är så abstrakta att det är svårt 
att avgöra om impotens kan räknas som funktionsnedsättning eller inte, 
men jag vill absolut inte vara med och subventionera Viagra till Bert 
Karlsson och Kjell-Olof Feldt med mina skattepengar.

Kapitlet ”Klassifikation av sjukdom” sticker av jämfört med de övriga 
kapitlen (någon motsvarighet finns begripligt nog inte i hälsodelen). 
Här ska den omdebatterade frågan ”i vilken utsträckning våra befintliga 
diagnostiska kategorier speglar verkligheten som den är, och i vilken 
grad de är mänskliga påfund (t.ex. sociala konstruktioner)” tas upp. Det 
ser därför ut att bli den mest spännande läsningen så jag tänker låt gå då. 
Den enda filosof som refereras är Ian Hacking. Hacking är bra, det är 
inte tu tal om det, men hans syn på social konstruktion är bara en av 
flera. Michel Foucault finns med i bibliografin, men nämns inte i texten. 
Ludwig Fleck skymtar förbi ett par gånger (151, 157), men läsaren får 
aldrig stifta bekantskap med hans uppfattning om konstruktion. I sin 
The Social Construction of What? (Thales 2000) formulerar Hacking tre 
teser som läsaren kan jämföra sin egen uppfattning om naturvetenskapen 
med, för att testa hur mycket konstruktivist hon är angående just natur
vetenskapen. Dessa teser tillämpar Brülde och Tengland på klassificering 
av sjukdomar. De kommer fram till det föga förvånande svaret att det är 
svårt att avgöra huruvida sjukdomar är naturliga sorter eller sociala kon
struktioner. För vissa sjukdomar håller de på realism (naturliga sorter), 
för andra, speciellt psykiska, på konstruktivism. På detta har jag några 
synpunkter.
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För det första konstaterar författarna att eftersom utomvetenskapliga 
faktorer som värderingar, vilket de antar är konstruktioner, bestämt 
gränsen mellan friskt och sjukt, så är de befintliga sjukdomskategorierna 
konstruktioner i åtminstone någon grad (147). Men detta förutsätter dis
tinktionen mellan fakta och värde, vilken vissa konstruktivister förkastar. 
Dessa ”radikala” konstruktivister, dit jag tror att man kan räkna Foucault, 
skulle förstås hålla med om att kategorierna var konstruktioner, men inte 
för att värderingar smugit sig in bland fakta, utan för att det principiellt 
inte går att skilja mellan fakta och värde. Om det inte finns några av värl
den, naturen eller Gud ”givna” fakta, så omintetgörs det många uppfattar 
som skillnaden mellan fakta och värderingar: både fakta och värderingar 
är beroende av oss och därför ”konstruktioner”.

För det andra är det tveksamt om Hackings test går att använda på 
s jukdomskategorisering (nosologi), ens om man tror på distinktionen 
mellan fakta och värde. Testet är utformat för att tillämpas på natur
vetenskapen och innehåller i korthet följande tre teser: (i) nominalis
men är den riktiga metafysiska positionen när det gäller vetenskapliga 
kategorier; (ii) vetenskapens utveckling är kontingent; (iii) vetenskapens 
stabilitet förklaras av utomvetenskapliga faktorer. Här följer Brüldes och 
Tenglands omskrivningar av dem, något förkortade:

i) ”Våra ... diagnostiska kategorier är ... skapade av oss ..., d.v.s. de
refererar inte till några av oss oberoende sjukdomstyper (naturliga 
sorter)...” (148).

ii) ”Våra ... diagnostiska kategorier ... hade kunnat se helt annor
lunda ut, d.v.s. de är inte oundvikliga utan kontingenta eller 
godtyckliga. En framgångsrik medicinsk vetenskap skulle därför 
mycket väl ha kunnat utvecklas på ett annat sätt än vad den 
faktiskt har gjort” (148).

iii) ”... våra befintliga diagnostiska kategorier är orsakade eller 
formade av ’utomvetenskapliga faktorer’... Förändringar i våra 
nosologiska system... beror i första hand inte på vetenskapliga 
framsteg, utan på sociala eller politiska faktorer av ’utomveten- 
skaplig karaktär’. Det faktum att våra s jukdomskategorier 
uppvisar sådan stabilitet över tid anses bero på samma slags 
faktorer” (149).

Nu är det så att medicinen i meningen läkekonsten inte är en ren veten
skap utan en praktik, ett hantverk. Det är därför möjligt att vi hade kunnat 
ha en lika framgångsrik medicinsk praktik som vi nu har, utan att det hade 
varit ett argument för konstruktivismen. Brülde och Tengland diskuterar 
inte skillnaden mellan medicinsk praktik och medicinsk vetenskap, utan 
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förutsätter att det finns något vi kan kalla den medicinska vetenskapen. 
Men de nosologiska system som finns är skapade utifrån olika syften, 
varav ett är kliniskt, precis som det står i boken.

De tre teserna är, skriver Hacking {The Social Construction o/What? 
1999,33 ) formellt oberoende. Brülde och Tengland anser att (i) ”antyder” 
men inte implicerar (ii). (Att (ii) antyds av (i), skulle en - icke-social - 
konstruktivist av Kants märke förstås inte hålla med om.) Däremot 
tycker de att (i) och (iii) tillsammans med den ”naturliga” (farligt ord i 
en diskussion om konstruktivism!) tanken att ”de historiska händelser 
som format våra kategorier kunde ha sett annorlunda ut...” (162) im
plicerar (ii). Detta kräver att den ”naturliga” tanken innebär att vi, om 
den utomvetenskapliga historien hade varit annorlunda, inte hade haft 
någon stabilitet inom nosologin, vilket inte är helt givet. Så som Brülde 
och Tengland tolkar den ”naturliga” tanken är den densamma som (ii), 
det vill säga kontingenstesen. Då är det inte underligt att (ii) följer från 
(i) och (iii) inklusive tillägget den ”naturliga” tanken!

För det tredje hade ett exempel varit på sin plats. Hackings egen dis
kussion om autism, som nämns i en not (161-2), är ett komplext och bra 
exempel som gör diskussionen om konstruktivism kontra realism nyan
serad. Hacking tror att sjukdomens symptom är beroende av sociala 
faktorer och därför ”konstruerade”, medan dess orsak, som han verkar 
ta för fysiologisk, inte är beroende av sociala faktorer och därför inte är 
konstruerad utan reell. Sjukdomen autism är därför både och. I samma 
not gör Brülde och Tengland en ansats att analysera utbrändhet som en 
social konstruktion. Den analysen hade jag gärna sett utvecklad.

I samma kapitel, ”Klassifikation av sjukdomar”, finns en likaledes kort 
diskussion om relativism (156-7). Diskussionen innehåller inte mycket 
mer än en referens till Lars Bergströms Grundbok i värdeteori samt ett par 
meningar om Flecks och Thomas Kuhns syn på sambandet (snarare bris
ten av samband) mellan konstruktivism och relativism. Detta trots att 
Brüldes arbete med boken, enligt vad som sägs i förordet (9), bekostats 
av projektet Relativism, stött av Riksbankens Jubileumsfond. En diskus
sion av någon annan form av relativism än den av Bergström preciserade 
ontologiska relativismen, som innebär att två oförenliga trosföreställ
ningar båda kan vara sanna, hade varit på sin plats. Åtminstone kunde den 
så kallad kulturrelativismen och de inte helt lyckade försök att tolka denna 
som faktiskt finns i den filosofiska litteraturen (t.ex. i Finn Collin, Social 
Reality) ha berörts.

Om del tre, att mäta hälsa, vill jag bara säga att författarna - ur min 
synpunkt glädjande nog - konstaterar att det inte går att mäta hälsa helt 
och fullt. Kapitlet innehåller matnyttig mätteori för den oinitierade 
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läsaren, kritik av befintliga hälsotester och några förslag på hur man skulle 
kunna utforma bättre tester, eftersom vi ibland trots allt har behov av att 
mäta hälsa, om än ungefärligen.

Hälsa och sjukdom borde ha skrivits som en renodlad lärobok - men 
för vilka? - och forskningsrönen borde ha förlagts till några uppsatser. 
Debattboken väntar vi på. (Fy vad det här blev elakt, men skriv aldrig 
med dubbla syften!)

ÅSA CARLSON



Notiser

Hegel lär ha yttrat följande tänkvärda sentens (fast på tyska) : ”Vad histo
rien lär oss är att folk och regeringar aldrig har lärt något av historien”.

RÄTTSTAVNINGSLIBERALISM

I FT nr 4 2003 publicerades en brevväxling mellan en svensk filosof 
och Svenska språknämnden rörande den svenska översättningen av or
det consequentialism. Nämnden tycker att vi, för att vara konsekventa, bör 
skriva konsekventialism med T snarare än konsekvensialism med S. För oss 
som anser att det ligger något i det liberala tankegods som försvarades 
av den framstående konsekven-t/s-ialisten John Stuart Mill framstår 
själva utfärdandet av en sådan rekommendation som stötande. En viktig 
liberal princip, vars efterlevnad ofta genererar goda konsekvenser, är att 
varje individ är fri att göra vad hon vill så länge hon inte skadar någon 
annan. Hur man väljer att stava de ord man behöver för att uttrycka sina 
tankar skadar ingen annan, så länge folk förstår vad man menar. Slut
satsen blir därför att var och en bör vara fri att välja om hon vill skriva 
konsekventialism eller konsekvensialism, liksom dygdeetik eller dygdetik, 
superveniens eller supervenens, egalitarism eller egalitärism, med flera om
tvistade ord.

Eller så kan man skriva på engelska i stället, så slipper man problemet 
och når en större läsekrets. -Martin Peterson

Den amerikanske filosofen Michael Slote har fått till följande historia 
om två kända polska logiker: What did Lesniewski say to Lukasiewicz? 
”Logically, we’re poles apart”.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift'. Dan Egonsson är do
cent i praktisk filosofi i Lund, RogerFjellström är docent i praktisk filosofi 
i Umeå, ArneJohan Vetlesen är professor i filosofi vid universitetet i Oslo, 
Henrik Lagerlund är fil.dr och forskare i teoretisk filosofi i Uppsala, och 
Åsa Carlson är fil.dr och forskare i praktisk filosofi i Stockholm.



Instruktioner till skribenter

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar dis
kussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera 
om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fack
filosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt in
tresserade personer

Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill 
undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkun
skaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10- 
15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av 
notiskaraktär.

Manuskript till Filosofisk tidskrift:

• skickas normalt med datorpost till lars.bergstrom@philosophy.su.se

• kan också skickas till
Lars Bergström, Telegrafgränd 1 B, 111 30 Stockholm
- men i så fall skall det dessutom bifogas på diskett

• skall utformas i överensstämmelse med den typografi som är 
normal i tidskriften, utan onödig formatering

• skall vara försedda med namn och adress

• skall som regel vara skrivna på svenska, och citat från andra språk 
bör översättas till svenska

• noter och litteraturhänvisningar kan gärna inarbetas i texten

• särskild litteraturförteckning upprättas vid behov i alfabetisk 
ordning och placeras sist i manus

• för icke beställt material ansvaras ej
• korrektur läses i regel endast av redaktören

• ändringar mot manuskript bekostas icke av förlaget; författaren 
debiteras kostnad för sådana ändringar

• införda bidrag honoreras inte för närvarande

• i stället för särtryck erhåller författaren, gratis, 10 exemplar - för 
recensioner 5 exemplar - av det nummer av tidskriften i vilket 
bidraget varit infört
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