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Moral och värderingar 

29. Att vara en bra människa 

'- Aristoteles {384-322 fKr.) utvecklade ett slags ''dygdeteori': dvs. en teori 

där han beskrev hur en bra människa skulle vara. Länge har andra 

mora/teorier, som inriktat sig på att bedöma enskilda handlingar, 

behärskat debatten. Sådana teorier är till exempel utilitarismen och olika 

pliktteorier. På senare år har man åter uppmärksammat Aristoteles syn på 

moralen. Bland annat har en del kvinnliga filosofer, som Martha 

Nussbaum, lyft fram Aristoteles teori. Hans poäng är att forsöka ringa in 

de mänskliga egenskaper som var och en bör sträva efter att utveckla. 

Med hänsyn till fruktan och tillförsikt är modet en medelväg. Av de per

soner som går till överdrift har den som hyser ett överskott av brist på 
fruktan ingen [speciell] benämning (och det är mycket som är namnlöst), 
medan den som hyser alltför stor tillförsikt och salmar tillförsikt är feg. 

I fråga om angenäma och olustiga ting - ehuru inte alla, och i 

mindre grad beträffande plågsamma saker - är besinpingen en 
medelväg och tygellösheten en överdrift. Det finns inte många som 
kommer till korta i fråga om njutningar. Därför har de inte heller 

råkat få något namn, men låt dem heta okänsliga. 
Med hänsyn till att ge ut och skaffa medel är frikostigheten en · 

medelväg, medan överdriften och bristen representeras av slösaktighet 
respektive snikenhet. Här råder det ett direkt motsatsförhållande mel
lan dem som går till överdrift och dem som kommer till korta. Den 

slösaktige går ju dels till överdrift i att ge ut medel och dels kommer 
han till korta i fråga om att behålla dem, medan den snikne i alltför 
stor utsträckning behåller dem och i alltför ringa grad ger ut dem. 

För närvarande är vi nöjda med att tala om dessa ting i stora drag 
och hålla oss till huvudsaken. Men senare skall dessa företeelser nog

grannare definieras. 
I fråga om tillgångar ges det emellertid också andra inställningar 

och av dem är storslagenheten en medelväg (den storslagne skiljer sig 
nämligen från den frikostige genom att han rör sig med stora summor, 
då den senare har att göra med mindre belopp), medan överdriften 

Tygellöshet= oförmåga att behärska sina drifter och känslor. 
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representeras av omåttlighet och smaklöshet och underskottet utgörs av 

småskurenhet. Dessa skiljer sig från det som har .att göra med frikostig
heten, men om olikheterna skall vi tala i ett senare sammanhang. 

I fråga om ära och vanära är stoltheten en medelväg, medan över

driften betecknas som en form av fåfänga och bristen utgörs av 
ödmjukhet. ---

I fråga om det sanna får den måttlige kallas uppriktig och medelvä

gen heta uppriktighet. Överdriven framställning i riktning mot det 
större blir då skrytsamhet och ifrågavarande person skrytsam, medan 

åter överdrift i riktning mot det mindre blir förställning och en sådan 
människa får heta förställd. 

Med hänsyn till det lustiga är den som håller måttet kvick och bele

vad och motsvarande disposition kvickhet, medan överdriften utgörs av 

plumphet och den som behäftas av den är plump, medan åter den som 
brister i detta avseende är en tölp och hans inställning tölpaktighet. 

I fråga om den återstående formen av nöje - den som genomsyrar 

vårt liv- är en person som är angenäm på ett tillbörligt sätt en vän 
och medelvägen vänskap. Den som går till överdrift är åter.en smick
rare, förutsatt att han inte gör det i ett yisst syfte; eller så är han en 

inställsam person, om han gör det med tanke på egen fördel. Den 
som här komiller till korta och på allt sätt är oangenäm är slutligen 

en grälsjuk och missbelåten individ. 

Men det finns också medelvägar inom de olika känslorna och i vårt 
förhållande till dem. För skamkänslan är ingen dygd, och ändå beröm
mer vi den som har denna känsla. Också i detta avseende säger man ju 

att en person håller måttet, medan en annan går till överdrifter såsom den 

försagde som skäms för allting. Den som åter brister i detta avseende eller 
inte skäms för någonting är skamlös, medan den måttlige är blygsam. 

Indignationen ·är åter en medelväg mellan avund och skadegläjde. 

Och de har alla att göra med den smärta eller lust som erfars över vad 

som sker med ens nästa. En indignerad person plågas nämligen av 
andras oförtjänta framgångar, medan den avundsjuke går till över
drifter och plågas av alla deras framgångar. Den skadeglade' kommer 

däremot i så hög grad till korta, när det gäller att plågas, att han t.o.m. 

finner nöje i deras lidande. Men om dessa saker kommer det att ges 
lägligt diskussionstillfälle i ett annat sammanhang. 

(Aristoteles: Den nichomakiska etiken. Daidalos 1988.) 
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UPPGIFT 

Gå igenom de av Aristoteles dygder som nämns här. Håller du med 

om hans analys? Vad vill du ändra eller tillägga i beskrivningen av 

"en bra människa"? 

30. Hur bör jag leva? 
Martha. Nussbaum, amerikansk filosof argumenterar for att Aristoteles 

och flera andra antika filosofer tar ett fruktbart helhetsgrepp på frågan 

om hur vi bör leva. Hennes forskning kring Aristoteles har blivit mycket 

uppmärksammad, i synnerhet som dygdetiken fitt en renässans och 

kanske speciellt bland kvinnliga filosofer. 

Varför har den antika dygdetiken blivit ett attraktivt alternativ till de 

mer välkända teorierna? Först och främst tror jag att det har att göra 
med det faktum att den inte enbart intresserar sig för de moraliska 
skyldighetemas och plikternas smala område utan att det handlar om 

hela livshållningen. Dess utgångspunkt är frågan "Hur bör jag leva?" 

Och i sitt svar tar den upp hela l~vsföringen - förhållandet mellan 
livets alla värdefulla delar, den utvecklingsprocess som leder till _att 

man kan leva ett värdefullt liv; livets form och textur som en helhet 

utsträckt i tiden. Det innebär att den månar om både vänskapen och 
rättvisan, både självförverkligandet och medborgarskapet, både gäst

vänligheten och generositeten och älskvärdheten och modet och 
uthålligheten. På alla dessa områden undersöker en dygdebaserad 

teori inte enbart agentens handlingar utan hela den karaktärsstruktur 

som möjliggör handlingarna. Den ställer frågor om motiv och inten
tioner - vilket givetvis även kantianerna gör, men den ställer därtill 
frågor om reaktiva känslor och emotioner - och den betonar att en 

handling inte är verkligt dygdig med mindre än att den inte blivit 
vald utan ~n smärtsam strid, och på det sättet visar en stabil disposi
tion att välja handlingar av denna typ. Människans hela karaktär 

antas vara tillgänglig för etisk bildning; och mänsklig godhet luäver 
att vi inte endast lyder vissa yttre regler utan också utformar våra val, 

begär, passioner och uppmärksamhet på ett begripligt och krävande 
sätt under loppet av ett helt liv. 

Reaktiv= som utgör reaktion på något, t. ex. en händelse. 



Dessa goda liv har nödvändiga materiella och institutionella förut

sättningar. Och den aristoteliska etiska teorin närmar sig också pro
blemet med dessa villkor och deras fördelning på ett distinkt sätt. I 

motsats till de flesta form er av kantianism betonar den att materiella 
resurser är nödvändiga för utövandet av dygderna. Av det skälet inrik
tar sig det aristoteliska politiska tänkandet avsiktligt på arbetet att 

göra medborgarna i stånd att välja att verka på det sätt som är kän

netecknande för eudaimonia. I motsats till utilitarismen nöjer den sig 
inte med att producera tillfredsställelse, ty dess subtila analys av moti
vationen och begären visar hur lätt tillfredsställelse kan förvridas av 

bristfällig utbildning. Den räknar upp de viktigaste funktionerna i 

människans liv och frågar sedan hur pass väl medborgarna faktiskt är 

förmögna att utöva dem. - - -

Trots att de grekiska tänkarna grundade etiken på begreppen dygd 
och karaktär och betonade att dygden vilade i olika former av famil
jernässig eller kommunal samhörighet, ansåg de uppenbarligen inte 

att dessa ideer innebar att man skulle överge sökandet efter det 

mänskligt universella och vända sig mot en mer lokal och traditionell 
form för grundläggning av människans liv. Enligt alla dessa ideer -

mest eftertryckligt kanske hos stoikerna, men ockSå hos Platon och 
Aristoteles - är den korrekta uppskattningen av dygderna den som 
svarar mot alla människors behov och kan försvaras såsom god för 

alla. I många avseenden kommer denna värdering troligen att förhål
la sig radikalt kritisk mot flertalet existerande traditionella normer - ' 

speciellt med avseende på den roll pengar, status och egendom spelar 
i människans liv. Grekerna påstår att dessa inte har något egenvärde, 

i bästa fall är de redskap som hjälper människan att verka på ett gott 

sätt. Att sträva efter dygden innebär därför troligen att man försätter 
sig i ett antagonistiskt förhållande till den grupp man tillhör och till 
dess traditionella förståelseformer. Sökandet efter det bästa förverkli

gandet av dygden (som betraktas som en central del av ett dygdigt liv) 

är ett sökande som troligtvis kommer att leda en bort från ett okri
tiskt uppgående i de praktiker som utövas av det samhälle man lever 
i och leda en mot en mer distanserad, kritisk hållning.---

Eudaimonia = (grekiska) lycka, lycksalighet. 
Antagonistisk = fientlig. 
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UPPGIFTER 

1. Hur skiljer sig, enligt Nussbaum, den antika dygdetiken fördel
aktigt från kantianism och utilitarism? 

2 . Nussbaum skriver att den som strävar efter dygden troligen 
kommer i konflikt med sin omgivning. stämmer det? Läs Peter 
Singers exempel på dygdetik i praktiken (text 4 7} och diskutera! 

3. Nussbaum talar om filosofi som ett slags "terapi" med vars 
hjälp man kan förändra även sina känslor. Vad anser du? 

31. Döden .kommer oss inte vid -livet är stilla 
. . 

nJutning 
Epikuros {34I-270 fKr.) formulerade den så kallade hedonismen, tanken 
att det goda är njutning. Det innebar dock inte vilket slags njutning som 
helst. 

Den glädjefyllda njutningen är begynnelse och mål för ett lyckligt liv. 
Det är det primärt goda och befryndat med vår natur, och det är med 

utgåtigspunkt från den som vi väljer eller undvi~~r allting. Vi använ
der den som ett rättesnöre vid varje bedömning av något gott. Vi väl

jer inte varje njutning, utan låter m~ga njutningar vara, därför att vi 
vet att de åtföljs av onda verkningar. Ja, vi anser vissa smärtfyllda upp
levelser bättre än njutningen, därför att de till sist ändå medför njut

ning. Varje njutning är visserligen något gott, därför att den är ett 
med vår natur, men inte varje njutning är sådan att vi bör välja den. 

När jag säger, att den glädjefyllda njutningen är livets mål, åsyftar 

jag inte utsvävningar och rika måltider, såsom somliga menar anting

en av okunnighet om min lära eller därför att de inte gillar den eller 
har fått oriktigt besked om den. Med njutning menar jag det välbe
hag som följer av att man är fri från kroppsligt ont och från all ängs

lan. Dryckeslag och upptåg, sexuella utsvävningar eller festande på 

god mat ger ingen grund för ett gott liv. Det når man däremot genom 
nykter eftertanke, genom att noga överväga skälen för att välja eller 
undvika något' och genom att göra sig av med de gängse åsikter som 

vållar den största ängslan. - - -
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Gör dig förtrogen med tanken att döden inte kommer oss vid. Gott 

och ont finns endast i våra förnimmelser, och döden är frånvaro av 

förnimmelse. Den rätta insikten härom gör att vi kan njuta av vårt 

förgängliga liv, inte så att vi går och hoppas på evigt liv, utan så att 

insikten frigör oss från längtan efter odödlighet. Ingenting är värt att 

frukta i livet för dem som har insett att det inte finns något att fruk

ta i döden. Den talar dumt som säger att han fruktar döden inte där

för att det skulle vålla honom smärta att dö, utan därför att det smär

tar honom att han en gång måste dö. Döden, det som för alla män

niskor ter sig som det mest skrämmande, är ingenting som träffar oss, 

ty när vi finns, finns inte döden, och när döden är för handen, finns 

inte vi. Inte heller är den något för de bortgångna, ty när de är döda, 

är de ej mer. 

(Epikuros i Marc-Wogau: Filosofin genom tiderna l 1970.) 

UPPGIFTER 

1. Varför bör vi inte välja varje njutning - all njutning är ju något 
· gott, enligt Epikuros? Instämmer du i hans resonemang? 

2. Delar du Epikuros inställning till döden? Delar du hans argu
ment? Finns det argument .som talar för att döden är värd att 
frukta? Vad säger till exempel Hamlet i sin stora monolog? 

32. Sinnesintryckens ljuvlighet 
En av antikens märkligaste skrifter är "Om tingens natur" av romaren 
Lucretius (ca. 97--55 fKr.). Det är en väldig lärodikt på hexameter om värl
dens skapelse, Livet och döden - och ftamfor allt om atomteorins grunder. 
Lucretius gör upp med vidskepelse och gudatro, helt enligt lärofadern Epikuros. 
Han predikar också, Liksom denne, en enkel Lustfilnsofi som en väg till sinnes
ro. Föijande avsnitt är en prosaöversättning av ett omdiskuterat stycke i Bok 2 : 

Ljuvt är det att från land betrakta någon annans nöd när vindarna rört 

upp vågor på det väldiga havet! Inte därför att det är en skön njutning 

att någon plågas, men det är ljuvt att se vilka olyckor man själv undgår. 

Ljuvt är det också att åse krigets våldsamma drabbningar utkämpas på 
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