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Nya empiriska ansatser inom etiken 

Folke Tersman 

(Föredrag för Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 12/8, 2010.) 

 

 

Inledning 

Filosofer har fått nya leksaker. De har upptäckt möjligheten att använda moderna 

empiriska metoder i syfte att kasta ljus över filosofiska frågor, såsom fMRI—

funktionell magnetresonansavbildning av hjärnan. Främst tror man att resultaten från 

sådan forskning kan ha relevans för filosofisk metodologi, för de metoder filosofer 

använder för att utvärdera sina teser och teorier. 

 Dessa metoder använder sig av det som filosofer kallar intuitioner. Med en 

intuition menas, grovt uttryck, ett relativt stabilt omdöme om ett tänkt eller verkligt 

fall som inte är resultatet av en medveten härledning från någon teori. Ta exempelvis 

den så kallade klassiska analysen av kunskap, som artikulerades av Platon i dialogen 

Theaitetos. Enligt denna analys vet man att något är fallet om och bara om det är 

fallet, om man tror att så är fallet, och om man har goda grunder för sin tro. På 

sextiotalet formulerade Edmund Gettier några motexempel mot denna analys som 

enligt många helt enkelt utgör en konklusiv vederläggning.1 Ett exempel med samma 

struktur som de Gettier använde sig av lyder så här.  

 Låt oss anta att en person, Anna, tror att en göteborgare har bestigit K2, dvs 

världens näst högsta bergstopp. Orsaken är att hon tror att hennes farbror, som är en 

göteborgare, har bestigit K2. Låt oss också anta att Anna har goda skäl för sin 

uppfattning. Vi kan exempelvis tänka oss att farbrodern sagt att han bestigit K2, och 

att han visat tidningsurklipp och bilder som tycks styrka berättelsen.  

 Eftersom Anna således har goda skäl att tro att hennes farbror har bestigit K2 så 

har hon goda skäl att tro att en göteborgare har bestigt K2. För givet att farbrodern är 

en göteborgare så är det ju omöjligt att han bestigit K2 utan att en göteborgare gjort 

det, vilket Anna givetvis inser. Med andra ord, uppfattningen att en göteborgare 

 
1 Gettier, E., ‘Is Justified True Belief Knowledge?’, Analysis 23 (1963), 121-3. 
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bestigit K2 är en logisk konsekvens av påståendet att farbrodern har bestigit K2, givet 

att han är en göteborgare.  

 Anta nu också att det är sant att en göteborgare har bestigit K2. I så fall är alla tre 

villkor i den klassiska definitionen uppfyllda: Det är sant att en göteborgare har 

bestigit K2, och Anna tror detta, och Anna har goda skäl för sin tro. Alltså vet Anna, 

enligt den klassiska definitionen, att en göteborgare har bestigit K2. 

 Men så behöver det alltså inte vara, enligt Gettier. För det kan ju vara sant att en 

göteborgare har bestigit K2 utan att Annas farbror gjort det. Kanske är farbroderns 

bevisning en ren fabrikation, och kanske är den historia han kokat ihop falsk från 

början till slut. Och kanske har någon annan, för Anna helt okänd, göteborgare 

bestigit K2. I så fall verkar det emellertid konstigt att säga att Anna vet att en 

göteborgare har bestigit K2. Hennes grunder för denna uppfattning har ju ingenting att 

göra med det förhållande i kraft av vilket den är sann. 

 Omdömet att Anna inte i detta fall har kunskap är en intuition. Och eftersom 

den klassiska analysen av kunskap kommer i konflikt med denna intuition så har vi ett 

skäl att förkasta den, enligt de metoder filosofer använder sig av. Tanken bland 

empiriskt orienterade filosofer—de så kallade experimentalisterna—är att ökad 

kunskap om källan till våra intuitioner kan kasta ljus över rimligheten i resonemang 

av denna typ. 

 

Intuitioner i etiken 

Många experimentalister koncentrerar sig speciellt på moraliska intuitioner. En 

moralisk intuition skiljer sig från andra bara därigenom att dess innehåll utgörs av ett 

moraliskt omdöme av något slag, såsom omdömet att en handling i ett tänkt scenario 

är rätt eller fel. Ett exempel utgår från ett känt tankeexperiment som formulerats av 

Philippa Foot.2  

 Anta att vi står på en tågperrong. Där ser vi att en vagn löpt amok och är på väg 

att köra över fem personer som oturligt nog står på spåret och inte har möjlighet att 

komma undan i tid. Anta också att vi kan förhindra katastrofen genom att trycka på en 

knapp som växlar in vagnen på ett annat spår, ett spår där bara en person finns. Vad 

 
2 Foot, P. ‘The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect’, 

Oxford Review 5 (1967), 5-15. 
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bör vi göra? Studier har visat att flertalet intuitivt anser att det vore rätt att trycka på 

knappen. 

 Enligt en variant av detta exempel så ska man i stället tänka sig att man står på en 

gångbro ovanför spåret. Som förut är en vagn är på väg att köra över de fem 

personerna på spåret. Men det enda sättet att hindra vagnen antas nu vara knuffa ned 

en storvuxen person som står bredvid en. Själv antas man väga för lite för att få stopp 

på vagnen. Vad bör man göra i detta läge? De flesta bedömer att man inte bör knuffa 

den storväxte mannen. 

 Problemet är givetvis att dessa intuitioner framstår som oförenliga, åtminstone 

vid första påseendet. I båda fallen räddar man ju fem genom att offra en. Den 

filosofiska metodologin föreskriver att man ska anpassa ens generella teorier eller 

principer om vad som gör en handling rätt till våra intuitioner. Därför tycks den 

innebära att vi ska förkasta teorier som kommer i konflikt med dem. Ett exempel är 

utilitarismen, som säger att man alltid ska handla så att konsekvenserna av ens 

handlingar blir så bra som möjligt, t ex i termer av välfärd, oavsett vilka metoder man 

använder, det vill säga oavsett om det bästa resultatet uppstår genom att man trycker 

på en knapp eller knuffar någon. Med andra ord, utilitarismen kommer i konflikt med 

intuitionen om gångbrofallet, och bör därför, menar många, förkastas. I stället bör 

man försöka formulera en princip som kan förklara hur båda intuitionerna kan vara 

riktiga, trots den skenbara oförenligheten. Ett exempel är Kants lära om att man inte 

får behandla någon person enbart som ett medel. I växelfallet behandlas inte den som 

offras som ett medel, eftersom hans eller hennes död bara är en olycklig, om än 

förutsedd, tillfällighet. De fem personer som räddas hade ju klarat sig lika bra även 

om det inte hade funnits någon på stickspåret. Så är det inte i gångbrofallet. Den 

storvuxnes död är en nödvändig förutsättning för ett lyckligt slut för de fem andra. 

Han används därför som ett medel. 

 Den beskrivning jag nu gett av den filosofiska metodologin är emellertid alltför 

förenklad. Metoden säger åt oss att ta hänsyn till våra intuitionerna. Men man bör inte 

överdriva den respekt för intuitionerna som föreskrivs. Vissa av dem är kanske rena 

fördomar och de kan vara opålitliga också av andra skäl, till exempel om de bygger på 

en bristfällig förståelse av de hypotetiska fall de handlar om. Konflikter med 

intuitioner av den typen verkar ju inte särskilt oroande, och bör därför ignoreras, 

vilket den filosofiska metodologin, och även filosofers praktik, lämnar utrymme för. 



 4 

Frågan är emellertid hur man ska skilja de intuitioner som förtjänar att ta på allvar 

från dem som inte gör det. Det är här den nya forskningen anses vara värdefull. 

 

Två typer av processer 

Enligt en av de teorier som denna forskning har kommit fram till så kan de 

psykologiska processer som mynnar ut i intuitioner indelas i två typer. För att inte 

föregripa några slutsatser om värdet hos processer så kan vi ge dem de neutrala 

namnen ”typ 1” och ”typ 2”. 

 Typ 1-processer karakteriseras av att vara snabba, automatiska, omedvetna, 

evolutionärt gamla, heuristiskt baserade, domän-specifika och känslobaserade. Med 

att de är ”domän-specifika” menas att deras verkan rör intuitioner inom något 

specifikt område. Med att de är ”heuristiskt baserade” menas att de utgör, eller 

använder sig av, en sorts genvägar, så att resultatet bestäms exempelvis av 

varseblivningen av någon enkelt identifierbar markör. 

 Typ 2- processer karakteriseras av att vara långsammare, kontrollerade, 

medvetna, evolutionärt yngre, domän-generella, och kognitiva. Med att de är 

”kontrollerade” menas att agenten har inflytande över dem. Med att de är ”medvetna” 

menas att deras verkningar är introspektivt tillgängliga. Med att de är ”domän-

generella” menas att de kan användas, och används, inom många olika områden, 

såsom t ex vissa vanliga slutledningsformer. Med att de är ”kognitiva”, slutligen, 

menas att de har att göra med hur vi skaffar kunskap. 

 Alla håller givetvis med om att denna uppdelning är preliminär och problematisk 

på många sätt. Exempelvis görs inget antagande om att en process måste ha alla 

egenskaperna som förknippas med någon av typerna bara för att den har en eller ett 

par av dem. Men den antas stämma tillräckligt väl med de empiriska resultaten för att 

utgöra en intressant utgångspunkt. 

 Hypotesen om två processer anses i viss mån bekräftas av forskning kring de 

två fall som jag just beskrivit—gångbrofallet och växelfallet. Vid Princeton-

universitetet lät filosofen Joshua Greene, i samarbete med några psykologer och 

neurologer, ett antal personer fundera över de båda fallen, samtidigt som de använde 

magnetkamera för att ta reda på vad som hände i deras hjärnor. Resultaten 



 5 

publicerades 2001 i den kända tidskriften Science och har fått stor uppmärksamhet 

både inom och utanför den filosofiska världen.3 

 Det man kom fram till var att när människor grubblade över gångbrofallet så 

aktiverades vissa delar av hjärnan som är förknippade med känslolivet. När de 

reflekterade över växelfallet däremot så aktiverades delar som snarare har att göra 

med våra kognitiva förmågor, det vill säga samma regioner som används när vi 

funderar exempelvis på ett matematiskt problem. Så när det gällde den första 

intuitionen var det en process av den första typen som låg bakom medan det var en 

process av den andra typen som låg bakom omdömet om växelfallet. Det var detta 

som ansågs förklara att människor kom fram till ”olika” bedömningar, trots den 

strukturella likheten mellan fallen.  

 Forskarna erhöll också ett annat resultat som tycktes stödja hypotesen om två 

processer. En majoritet av dem som grubblar över de båda fallen bedömer dem alltså 

”olika” i den meningen att de kommer fram till att det vore rätt att trycka på knappen 

men fel att knuffa den storväxte mannen. Men det finns trots allt en del som bedömer 

dem lika, och anser att man både bör trycka på knappen och knuffa. När det gäller 

dessa personer fann forskarna att det tog lite längre tid (någon sekund) för dem att nå 

fram till sin bedömning av gångbrofallet än för de andra (de som ansåg att man inte 

borde knuffa). Enligt forskarnas tolkning berodde detta på att vi alla befinner oss i typ 

1-processernas grepp, men att denna verkan, för vissa, kan omintetgöras av en 

intervention av en typ 2-process. Man kan kanske likna det vid den fördröjning som 

inträder när man skall ange färgen på bläcket som ett ord är skrivet med om färgen är 

grön och ordet är “röd”. Många har initialt impulsen att svara att bläcket är rött, en 

impuls som man kan undantränga först efter viss ansträngning. 

 En annan studie som också påstås bekräfta hypotesen om två processer handlar 

om våra intuitioner kring moraliskt ansvar och determinism.4 Denna gång använde 

man enkätundersökningar snarare än magnetkameror. I enkätundersökningen gavs 

först en fyllig redogörelse för begreppet determinism. Man förklarade att varje 

händelse i en deterministisk värld är bestämd av fysikens lagar och tidigare händelser. 

 
3 Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., and Cohen, 

J.D. ‘An fMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment’, Science 
293 (2001), 2105–8. 

4 Nichols, S. & Knobe, J., ‘Moral Responsibility and Determinism: The 
Cognitive Science of Folk Intuitions’, Nous 41 (2007), 663–85. 
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För varje händelse gäller att, givet tidigare händelser och fysikens lagar, så är det 

nödvändigtvis så att händelsen inträffar. Och detta gäller även mänskliga handlingar. 

Varje mänsklig handling är bestämd av fysikens lagar i kombination med händelser 

som inträffade långt före agentens födelse. 

 Om världen är deterministisk, har vi ett moraliskt ansvar? Det visade sig att när 

försökspersonerna fick denna generella fråga så svarade flertalet (över 80%) nej. De 

menade att ingen, i en deterministisk värld, är moraliskt ansvarig för sina handlingar. 

Om de däremot ställdes samma fråga om ett konkret fall så svarade de annorlunda. 

Forskarna beskrev exempelvis ett fall där en man blivit förälskad i sin sekreterare och 

som dödade sin fru och sina barn för att kunna gifta sig med sekreteraren. När de fick 

frågan om han var moraliskt ansvarig svarade flertalet ja (över 80%), trots att de 

svarade nej på den generella frågan och trots att de ombads anta att världen är 

deterministisk. Forskarna drog slutsatsen att den konkreta beskrivningen av mannens 

brott utlöste en process av typ 1 som så att säga överröstade den typ 2-process som 

låg bakom den första bedömningen. Alltså, svaret på den generella frågan kan ses som 

ett uttryck för vissa bakomliggande generella teorier om moraliskt ansvar, en process 

som kortslöts av den konkreta beskrivningen som ingick i den andra frågan. 

 

Moralfilosofiska implikationer 

Många av dessa studier lämnar mycket att önska ur metodologisk synvinkel. Antalet 

försökspersoner är i regel litet och det finns också andra problem. Därför bör man 

givetvis ta slutsatserna, t ex om de två processerna, med en smula salt. Men 

slutsatsernas rimlighet är inte det enda som kan ifrågasättas. Man kan även ifrågasätta 

deras filosofiska relevans. Det är det jag i fortsättningen tänker göra. Med andra ord, 

jag tänker på det hela taget godta slutsatserna och i stället utforska de påstådda 

filosofiska implikationerna. 

 Den mest populära slutsats som filosofer är benägna att dra är att intuitioner 

som är resultatet av typ 1-processer är mindre pålitliga än intuitioner som är resultatet 

av typ 2-processer. Denna slutsats tillåter exempelvis den kände utilitaristen Peter 

Singer att hålla fast vid sin utilitarism även om den kommer i konflikt med 

majoritetens bedömning av gångbrofallet. En del menar att skillnaden bara är en 

gradfråga. Andra, som Singer, menar att intuitioner som är resultatet av typ 1-
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processer inte har någon pålitlighet alls. Därmed saknar de bevisvärde, och därmed 

har vi inget skäl att anpassa våra teorier till dem överhuvudtaget.  

 Hur kan man argumentera för en sådan hållning? Två typer av argument har 

utkristalliserats. Det ena kan vi kalla ”Misstänkliggörande genom koppling” och det 

andra kan vi kalla ”Irrelevanta faktorer”. 

 Ett problem med att försöka visa det som Singer vill visa är att intuitioner inte 

kan ”kalibreras”. Med kalibrering avses ett sätt att utforska pålitligheten hos en 

påstådd beviskälla i syfte att förbättra pålitligheten eller att öka vår förmåga att avgöra 

under vilka omständigheter den är pålitlig. Ta exempelvis ett teleskop. För att avgöra 

om vi kan lita på den information ett teleskop tycks ge t ex om månen så kan vi rikta 

det mot något vars egenskaper vi redan känner, t ex en bergskedja. Om 

observationerna med teleskopet överensstämmer med de observationer vi kan göra 

med blotta ögat genom att åka dit så har vi (ett icke-konklusivt) skäl att lita på 

teleskopet också vad gäller månen (icke-konklusivt eftersom det finns potentiellt 

relevanta skillnader).  

 Detta förutsätter emellertid att vi i åtminstone någon mån har en oberoende 

tillgång till de fakta ett teleskop kan hjälpa oss att få kunskap om. Problemet är nu att 

när det gäller moraliska sanningar så verkar det inte finnas någon sådan oberoende 

tillgång. Vad vi har är våra intuitioner och de teorier vi kan formulera på grundval av 

dessa. Därför kan vi inte på samma direkta sätt, utan att förutsätta vad som ska visas, 

avgöra om typ 1-intuitioner är mindre pålitliga än typ 2-intuitioner. Vad vi kan göra 

är, till exempel, att visa att typ 1-intuitioner ofta kommer i konflikt med typ 2-

intuitioner. Men om vi därav drar slutsatsen att typ 1-intuitioner är opålitliga så 

förutsätter vi ju redan från starten att typ 2-intuitionerna är mer pålitliga.   

 Finns det mer indirekta sätt? Tja, en möjlighet är att man kan visa att typ 1-

omdömen mer generellt är mer opålitliga än typ 2-omdömen, det vill säga när de 

handlar om någonting annat än moraliska förhållanden, det vill säga förhållanden som 

vi har en oberoende tillgång till. Vi kan t ex undersöka huruvida en läkares typ 1-

omdömen om sina patienters tillstånd är mindre tillförlitliga än hennes typ 2-

omdömen genom att ta reda på hur det går för patienterna när de behandlas i enlighet 

med dessa omdömen. Eller vi kan undersöka om en schackspelare som följer sina typ 

1-omdömen klarar sig bättre än en som följer sina typ 2-omdömen. Genom ett 

analogiresonemang kan man sedan sluta sig till att typ 1-omdömen är opålitliga även 
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om de har ett moraliskt innehåll. Det är detta jag menar med ”misstänkliggörande 

genom koppling”. 

 Men utsikterna för sådana resonemang är inte lovande. Till att börja med är det 

tveksamt om typ 1-omdömen generellt sett verkligen är mindre tillförlitliga. Det har 

gjorts en del studier på detta område och resultaten är mångtydiga.  

 En sådan studie involverar något som kallas ”the Iowa Gambling Task”.5 

Försökspersonerna skall här ta spelkort från kortlekar. De får närmare bestämt välja 

mellan fyra olika kortlekar. För varje kort de drar får de en vinst, och uppgiften är att 

maximera vinsten. Men med vissa kort följer också en avgift, vilket de blir varse först 

efter att de tagit kortet. Dessa avgiftskort är vanligare bland vissa av kortlekarna än 

bland andra. Och hemligheten är alltså att ta kort från en lek som innehåller så få 

avgiftskort som möjligt. Uppgiften skall utföras under viss tidspress. Det har visat sig 

att människor som har skador i vissa av de regioner av hjärnan som är väsentliga för 

känslolivet (vissa delar av orbitofrontala cortex), och som spelar roll i typ 1-processer, 

i regel klarar sig sämre än andra, tvärtemot vad Singers resonemang tycks förutsätta. 

Alltså, samtliga börjar med att godtyckligt ta kort från alla kortlekar, men de utan 

skador lär sig ganska snabbt vilka kortlekar de skall undvika, till skillnad från dem 

som har sådana skador. 

 Forskarna menar att dessa och liknande experiment visar att våra emotionella 

och våra kognitiva förmågor interagerar mycket mera än vad hypotesen om två typer 

av processer gör gällande, och att kognitiv framgång ofta förutsätter, snarare än 

undergrävs av, emotionell inblandning. Våra emotionellt betingade responser hjälper 

oss att sortera bort irrelevant, och att urskilja och fästa vikt vid, relevant information. 

 Och även om det skulle finnas stöd för att typ 1-omdömen på andra håll är 

mindre tillförlitliga än typ 2-omdömen så kan man ifrågasätta vilken relevans detta 

har för frågan om pålitligheten hos moraliska typ 1-omdömen. Man kan ifrågasätta 

analogin, helt enkelt. Moraliska frågor är ju speciella på vissa sätt, bland annat genom 

att en genomtänkt bedömning av ett moraliskt dilemma rimligen tycks förutsätta 

information om vilka intressen som står på spel. För att skaffa denna information är 

det avgörande om man har någon form av empati, vilket talar för att den skadliga 

 
5 Se Bechara, A., Damásio, A. R., Damásio, H., Anderson, S. W., ‘Insensitivity 

to future consequences following damage to human prefrontal cortex’, Cognition 50 
(1994), 7–15. 
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effekt emotionell inblandning eventuellt kan ha i andra fall kan ha en helt annan, och 

betydligt mer godartad, roll just inom etiken. 

 Utgångspunkten för det andra argumentet är att moraliska typ 1-omdömen 

utlöses av faktorer som är irrelevanta ur moralisk synvinkel. Ta exempelvis omdömet 

om gångbrofallet. Den avgörande faktorn tycks här helt enkelt vara att man ska anta 

att man själv ska bruka direkt våld gentemot en person.  

 Peter Singer spekulerar om bakgrunden till denna mekanism.6 Han menar att 

den är ett resultat av det naturliga urvalet. Vi har utvecklat en delvis känslomässigt 

baserad benägenhet att rygga tillbaka inför att bruka direkt våld eftersom denna 

benägenhet hjälpte våra förfäder i kampen om överlevnaden. De lyckades därmed 

undvika våldsamma konflikter och ond, bråd död. Det är denna benägenhet 

intuitionen om gångbrofallet är en manifestation av, enligt Singer. Vad gäller 

växelfallet har det inte funnits något liknande selektionstryck, helt enkelt därför att det 

indirekta sätt att döda som det fallet representerar inte existerat särskilt länge. Vad 

gäller bedömningen av det fallet får våra kognitiva förmågor därför fritt spelrum—de 

kortsluts inte av några nedärvda känslomässiga tendenser.  

 Poängen är hursomhelst att huruvida man utövar direkt eller indirekt våld på det 

sätt som de olika fallen exemplifierar inte gärna kan ha den relevans som förutsätts 

för att båda intuitionerna ska vara korrekta. Och eftersom typ 1-omdömen utlöses av 

sådana faktorer så har vi inte större skäl att lita på dem än på en våg som ger olika 

utslag beroende på vilket tid det är på dygnet. En våg är pålitlig i den mån dess utslag 

varierar med användarens vikt och ingenting annat. Om dess utslag påverkas av andra 

faktorer, såsom klockslaget, så bör vi köpa ny. På samma sätt är det med intuitioner. 

Om de är resultatet av processer som påverkas av irrelevanta faktorer—faktorer som 

är irrelevanta i förhållande till sanningsvärdet hos intuitionerna—så kan de avfärdas. 

Jämför med ett vittnesmål. Anta att vittnets uppgifter helt bestäms av hans känslor för 

den anklagade och inte av kunskaper om den anklagades handlingar. I så fall har vi 

inget skäl att lita på hans vittnesmål, även om han var närvarande vid brottsplatsen. 

 Men även detta argument kan ifrågasättas. Exempelvis kan man konstatera att 

det förutsätter att vi redan på förhand vet att vissa faktorer är irrelevanta för den 

moraliska bedömningen av fallet ifråga. Detta utgörs i så fall kunskap om ett 

moraliskt förhållande. Och vi har ju, som jag nämnde i samband med frågan om 

 
6 Singer, P., ‘Ethics and Intuitions’, The Journal of Ethics 9 (2005), 331-52.  
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huruvida moraliska intuitioner kan kalibreras, inget oberoende sätt att erhålla sådan 

kunskap. Vad vi har är våra intuitioner och teorier. Och i detta fall utgår vi från en 

intuition (den om irrelevansen hos det faktum att vi utövar direkt våld) för att 

ifrågasätta en annan (den att det är fel att knuffa den storvuxna mannen). Därför kan 

argumentet kritiseras på samma grunder som resonemanget enligt vilket typ 1-

omdömen är opålitliga eftersom de kommer i konflikt med typ 2-omdömen.   

 

Undergrävande förklaringar 

Bland annat av dessa skäl är jag skeptisk till tanken att den experimentella ansatsen 

inom etiken kan infria sitt löfte—att hjälpa oss att skilja pålitliga intuitioner från 

opålitliga. Med andra ord, jag är skeptisk till att de resultat de kan erhålla kan 

rättfärdiga den typ av lokal skepticism som de söker, det vill säga skepticism om vissa 

men inte andra intuitioner. Däremot tror jag att den kan ge ny näring åt en mer global 

skepticism rörande möjligheten till kunskap och objektivitet inom etiken.7   

 Denna globala skepticism är i sig självt inget nytt. Och det är heller inte något 

nytt att åberopa empiriska uppfattningar eller spekulationer till stöd för en sådan 

hållning—det är en tradition som går tillbaka åtminstone till Hume, och som i Sverige 

bland annat representeras av min företrädare Axel Hägerström. Men den moderna 

forskningen kan ge viktiga nya pusselbitar och kan därmed ytterligare förstärka 

argumentationen för den globala skepticismen. 

 Singers förklaring till intuitionen om gångbrofallet utgör vad man ibland kallar 

en undergrävande förklaring. Föremålet för förklaringen är det psykologiska 

förhållandet att människor har intuitionen ifråga. Och det som gör förklaringen 

undergrävande är det faktum att den inte förutsätter att omdömet som utgör dess 

innehåll—omdömet att det vore fel att knuffa mannen—är korrekt eller giltigt. 

Förklaringen åberopar evolutionsteorin och vissa antaganden om vad som gynnade 

våra förfäder och ökade deras möjligheter att föra sina gener vidare. Dessa 

antaganden har i sig inget moraliskt innehåll—de är helt neutrala i förhållande till 

moraliska frågor—och implicerar således varken att det är fel att knuffa den 

storvuxne mannen eller något moraliskt omdöme överhuvudtaget. Därmed kan vi inte 

 
7 Jag utvecklar detta resonemang ytterligare i Tersman, F., ‘The Reliability of 

Moral Intuitions: A Challenge from Neuroscience", Australasian Journal of 
Philosophy 86, 2008, 389-405. Se också Tersman, F., Moral Disagreement, New 
York: Cambridge University Press, 2006.  
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sluta oss till att intuitionen är korrekt från det faktum att vi har den, vilket förutsätts 

av tanken att den förtjänar att betraktas som bevisning.  

 Man bör alltså skilja mellan det psykologiska förhållandet att människor har en 

intuition och det omdöme som utgör innehållet i intuitionen, det vill säga, i detta fall, 

omdömet att det vore fel att knuffa mannen. Tanken att intuitioner utgör bevisning 

förutsätter att vi har skäl att utgå från sådana omdömen i vårt teoretiserande i kraft av 

att de utgör innehåll i en intuition. Det är denna koppling som utmanas av en 

undergrävande förklaring. 

 Jämför med undergrävande förklaringar av vittnesmål. Ta exempelvis Lisbeth 

Palmes utpekande av Christer Pettersson som Olof Palmes mördare. I normala fall 

utgör ett sådant vittnesmål givetvis stark bevisning. Men Lisbeth Palmes vittnesmål 

underkändes därför att man inte kunde utesluta att det utlöstes av information hon fått 

från åklagaren snarare än av hennes minnesbilder. Denna förklaring är fullt förenlig 

med att Christer Pettersson faktiskt var mördaren och är alltså inget bevisning mot att 

så är fallet. Men om förklaringen är korrekt så kan vi inte ta hennes vittnesmål som 

bevisning för att så är fallet. För vi har i så fall anledning att tro att hon hade vittnat 

på samma sätt även om Christer Pettersson inte hade varit mördaren. Med andra ord, 

förklaringen utmanar länken mellan Lisbeth Palmes utpekande och påståendet att 

Christer Petterson var mördaren. 

 Eller ta en opålitlig våg. Att en dålig våg indikerar att en person väger 70 kg 

utesluter inte nödvändigtvis att hon faktiskt väger 70 kg (den kanske visar rätt ibland). 

Men att den är opålitlig innebär att vi inte har skäl att tro att så är fallet bara för att det 

är vad vågen ifråga visar.  

 Poängen är nu att liknande undergrävande förklaringar med samma rätt tycks 

kunna ges av samtliga våra intuitioner. Ta exempelvis de intuitioner Singer själv 

åberopar, såsom intuitionen att det är värre om fem personer dör än att en person dör, 

och mer allmänt tanken att det överhuvudtaget är någonting dåligt att en person dör. 

Singer åberopar också ett av de så kallade ”etiska axiom” som 1800-utilitaristen 

Henry Sidgwick artikulerade. Detta ”axiom” utgör en sorts jämlikhetsprincip och 

innebär, grovt uttryck, att, från moralens synvinkel så spelar ingen persons 

intressen—lycka eller lidande—större eller mindre roll än någon annans. När det 

gäller dessa intuitioner spelar vårt känsloliv, enligt Singer, mindre roll. 
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 Men det visar inte i sin tur att de inte kan ges undergrävande förklaringar. Ta till 

att börja med omdömet att det är någonting dåligt att en människa dör. Singer menar 

att detta omdöme inte kan ges en evolutionär förklaring eftersom evolutionen 

knappast kan antas ha skänkt oss någon sorts kärlek till mänskligheten som sådan. 

Men det behövs inte heller. För att förklara hur man kan nå fram till detta omdöme 

räcker det förmodligen med att hänvisa till en benägenhet att överhuvudtaget fästa 

vikt vid andras intressen. Och det kan i sin tur förklaras evolutionärt.  

 En sådan förklaring utgår från den typ av koordinationsproblem som är kända 

under namnet ”fångarnas dilemma”. I sådana fall gäller att om var och en i en grupp 

agerar rationellt i sitt egenintresse så ger de upphov till ett utfall som är sämre för alla 

jämfört med om alla hade handlat annorlunda. Detta innebär att grupper där mer 

altruistiska tendenser fanns representerade klarade sig bättre i kampen för 

överlevnaden än grupper av rena egoister. Därför kom individerna i dessa mer 

framgångsrika grupper att sprida de gener som bär ansvaret för de altruistiska 

attityderna. Denna förklaring är lika undergrävande som Singers, eftersom den inte 

förutsätter några normativa överväganden, utan bara evolutionsläran och den 

beslutsdynamik som fångarnas dilemma representerar. 

 Nedärvda attityder av detta slag utgör utgångspunkterna för våra mer 

systematiska reflektioner kring moraliska frågor. Men när vi går vidare och drar mer 

specifika slutsatser är det samma kognitiva processer som är i rörelse som när vi 

resonerar i andra sammanhang. Vi söker koherens, systematik och generalitet. Denna 

benägenhet förmår oss att gå vidare oavsett kvaliteten hos de omdömen som utgör 

utgångspunkterna, det vill säga oavsett om de är sanna eller falska. Ta exempelvis 

omdömet att det, allt annat lika, är värre att fem dör än att en dör, eller att det är rätt, i 

växelfallet, att trycka på knappen. För att nå fram till denna slutsats krävs i stort sett 

bara insikten att fem är större än ett, åtminstone om ”dålighet” betraktas som en 

kvantitet. Inte heller nu behöver vi göra några normativa antaganden. 

 Den evolutionära förklaring som hänvisar till fångarnas dilemma kan byggas ut 

också till att förklara Sidgwicks axiom. Men här kan man även använda en annan av 

de strategier Singer använder för att diskreditera våra anti-utilitaristiska intuitioner, t 

ex om självmord och dödshjälp, nämligen att hänvisa till att de är resultatet av vårt 

kristna förflutna.   
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 Det som var radikalt och nytt med kristendomen var ju just att den hävdade att 

skillnader som tidigare betraktats som relevanta, såsom etnicitet och klass, inte 

egentligen är det. Vem som helst kunde bli kristen, oavsett bakgrund, och den 

människokärlek som påbjöds skulle utsträckas till alla, även till dem som inte delade 

den kristna tron. 

 Enligt många forskare var det just detta som bidrog till att kristendomen på så 

kort tid kunde bli den dominerande religionen i det romerska riket, och därmed en så 

avgörande kulturell kraft i västerlandets historia.8 Den politiska och ekonomiska 

ordning som romarna skapat hade lett till ett kulturellt kaos. Människor med olika 

gudar, språk och seder hade klumpats samman huller om buller i städer och militära 

enheter. Det är lätt att se att kristendomen, genom att erbjuda en universalistisk 

moralåskådning helt befriad från etnicitet kunde fylla en funktion i detta 

sammanhang, och förena människor på ett sätt som var nödvändigt för samhället att 

fungera.  

 Och det är lika lätt att se hur detta arv, som ju enligt Singer haft så stort 

inflytande över de moraliska föreställningar vi har idag, uppmuntrat tanken om att 

ingens intressen, från moralens synvinkel, är viktigare än någon annans, särskilt hos 

en filosof som så envist strävade efter konsistens och generalitet som Sidgwick. Inte 

heller nu behöver vi hänvisa till några normativa överväganden. De historiska och 

sociologiska fakta som förklaringen åberopar är neutrala i förhållande till den 

eventuella giltigheten hos de kristna värderingarna. 

 Ja allt detta är givetvis rätt spekulativt. Men det är här den nya empiriska 

ansatsen kan bidra. Den kan bidra genom att förvandla hjälpa oss att fylla i detaljerna 

och att klarlägga de mekanismer som är inblandade. 

  

Slutsats 

Om jag nu har rätt i att alla moraliska intuitioner sitter i samma båt, vad är slutsatsen? 

Slutsatsen är att det är tveksamt om de kan betraktas som bevisning på det sätt som 

filosofer ofta gör, det vill säga om de kan utgöra en grund för vårt teoretiserande inom 

etiken som är analog med den grund för vetenskapligt teoretiserande som utgörs av 

 
8 Stark, R., The Rise of Christianity. How the Obscure, Marginal Jesus 

Movement Became the Dominant Religious Force in the Western World in a Few 
Centuries. Princeton: Princeton University Press, 1996. 
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mätningar och observationer. Och eftersom ingenting annat tycks kunna spela denna 

roll så stavas detta dåliga nyheter för föreställningen om att begreppen kunskap och 

objektivitet har någon väsentlig roll att spela inom etiken, vilket är just den slutsats 

Hägerström kom fram till. 

 Någon kanske invänder att det finns evolutionära förklaringar också till de 

föreställningar som används som bevisning inom vetenskapen, det vill säga våra 

sinnesobservationer, utan att vi för den skull blir skeptiker med avseende på 

vetenskapen. Men skillnaden är att dessa förklaringar inte är undergrävande. Den 

bästa evolutionära förklaringen till våra sinnesorgan är att de utvecklats därför att de i 

regel är pålitliga. De har utvecklats därför att de i regel levererar sanna uppfattningar 

om vår omgivning och därför att förmågan att forma sådana uppfattningar var 

avgörande för våra förfäder, genom att det hjälpte dem att finna mat, undvika risker, 

och så vidare. De som inte kunde varsebli att ett farligt rovdjur närmade sig levde 

sällan tillräckligt länge för att få barn. Antagandet om deras pålitlighet är därför en 

oundgänglig del av en evolutionär förklaring till våra sinnesorgans uppkomst. Därmed 

är den inte undergrävande I det moraliska fallet är saken annorlunda. Vi kan förklara 

varför benägenheten att omfatta vissa värderingar har överlevnadsvärde utan att uttala 

oss om deras eventuella pålitlighet. 

 Om vi nu övertygas av dessa argument, hur går det då med etiken? Den hållning 

Hägerström var kritisk mot—den som postulerar moralisk kunskap och objektivitet—

kallas ibland moralisk realism. Argumentet mot realismen underbestämmer valet av 

anti-realistisk teori. Hägerström själv var värdenihilist, i och med att han förnekade att 

moraliska omdömen kan vara sanna och falska. Men det finns andra former an anti-

realism. Man kan t ex vara idealist eller relativist. Enligt idealismen finns det sanning 

i etik, men sanningen är inte oberoende av våra uppfattningar och attityder. Enligt 

relativismen är sanningen hos värderingen relativ till vissa utgångspunkter. Dessa 

hållningar kan användas för att ge upphov till ett mer blygsamt begrepp om giltighet 

för etiska värderingar.  

 Ett besläktat förslag är att stipulera ett giltighetsbegrepp, så att vi säger att 

värderingar är giltiga i den mån de gagnar artens överlevnad, eller gagnar den totala 

välfärden i samhället, eller i den mån de skulle kunna godtas av alla, åtminstone efter 

tillbörlig reflektion grundad på korrekt information, det vill säga den syn som 

förknippas med vissa former av kontraktualism. Dessa begränsade giltighetsbegrepp 
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ger utrymme för tanken att förnuftsresonemang trots allt har en roll att spela inom 

etiken. Frågan om huruvida en viss värdering verkligen skulle kunna godtas av andra 

under de relevanta omständigheterna kan ju mycket väl bli föremål för en rationell 

diskussion. Så anti-realismen gör inte nödvändigtvis etikern arbetslös. Men den 

tvingar oss att bli lite mer blygsamma med avseende på etikens kunskapsanspråk. 

 Är detta något att beklaga? Ja, kanske. Men att vetenskapen kommer med dåliga 

nyheter är givetvis inte ett skäl att förkasta dess resultat. Och kanske kan man se 

insikten som en del av människans mognadsprocess. Att bli vuxen handlar på sätt och 

vis om att komma till insikt om att man måste klara sig på egen hand, utan 

postulerade auktoriteter, inklusive en objektiv moral. Genom evolutionsläran och 

andra vetenskapliga upptäckter har mänskligheten kommit in i puberteten. Kanske är 

det därför den fortfarande på sina håll möter ett så stort och envist motstånd. Det är 

frestande att försöka dröja sig kvar i barndomen. 
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Summary 

There is a growing interest among philosophers in empirical methods and results from 

psychology and neuroscience, especially as concerns the source and nature of 

”intuitions”. An ”intuition” is a relatively stable verdict or judgment about a real or 

imaginary case which the subject has not formed as a result of consciously applying 

some theory. In many philosophical areas, including ethics, it is common to appeal to 

such verdicts in attempts to defend or refute the theories that are considered. For 

example, consider a case where we, by sacrificing an innocent person, could save the 

lives of several others and thereby maximize utility. According to the principle known 

as “utilitarianism”, this would suffice to make the action right. Still, most people 

intuitively think that it would not be right (depending, perhaps, on the features of the 

case), which is commonly seen as a reason to reject utilitarianism. 

 The viability of the argumentative strategy just sketched presupposes that 

intuitions should be assigned some independent evidential weight. The plausibility of 

that assumption has been questioned, however, and it is in this context that the 

empirical results are supposed to be relevant. In the present paper, I survey some of 

the results that have received most attention in the philosophical literature. I also 

explore their philosophical implications. I focus in particular on the idea that the 

results are relevant in that they support theories that allow us to explain why people 

form the pertinent intuitions without assuming that they are true. 
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