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Abstrakt  

 

Titel:   Relativ absolutism eller absolut relativism? - Etik och moral i en global värld. 

 

Nivå:   C-uppsats i ämnet religionsvetenskap  

 

Författare:  Patrik Nilsson.   

 

Handledare:  Tomas Appelqvist 

 

Datum:  2011-06  

 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka den eventuella konflikten mellan 

sekulariserad och religiös etik och moral.  Studien tar sin utgångspunkt i religiös 

absolutism kontra sekulariserad relativism. Jag vill även ta reda på om det finns 

etiska grundtankar som flertalet kan vara överens om. 

 

Metod:  Litterära studier. 

 

Slutsats:  Det finns ingen ståndpunkt som man måste ansluta sig till om man är absolutist 

eller relativist. Två absolutister kan komma fram till väldigt olika slutsatser i en 

etisk fråga och detsamma gäller med relativister. Människorna som bor i ett 

samhälle måste alltjämt debattera för att kunna uppnå konsensus i moraliska 

frågor. Det finns generella etiska regler som omfattas av flertalet människor och 

kulturer på jorden. Utöver de vanliga förekommande etiska idealen som t.ex. 

sannfärdighet, rättrådighet och pålitlighet kan man finna den gyllene regeln i 

flertalet av världens trossamfund och kulturer.  

 

Nyckelord:  Absolutism, relativism, universalism, objektivism, egoism, nihilism, humanism, 

agnosticism, ateism, sekulariserad, religiös, etik, moral, normer, värdeteori, 

metaetik, naturrätt, mänskliga rättigheter, den gyllene regeln, 
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Inledning 

Efter attacken den 11 september 2001 höll New Yorks före detta borgmästare Rudy Giuliani ett 

inledningsanförande i FN: s generalförsamling. Han sa bland annat att ”FN måste sätta ner foten 

när det gäller terrorism. Den rådande eran med moralisk relativism, mellan de som stöttar 

terrorism och de nationer som motsätter sig terrorism, måste upphöra. Moralisk relativism har 

ingen plats i denna diskussion och debatt. Det finns inga moraliska betraktelsesätt som kan 

rättfärdiga grova omoraliska handlingar.” 1 

Rudy Giuliani talade om en växande trend i samhället som handlar om relativ etik och moral. 

Enligt relativismen finns det inga absoluta moraliska sanningar. Om man drar resonemanget till 

sin spets kan man teoretiskt sett rättfärdiga alla slags beteenden och synsätt. I dagens skolor lär 

många lärare ut att det inte finns någon absolut sanning och bland unga människor är det svårt att 

hitta någon som inte anser att sanningen är relativ. 2 I modern tid finner man dessa uppfattningar 

inom flera humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen men relativistiska idéer fanns redan 

under antiken.  3 Motsatsen till relativismen kallas ibland för absolutism eller anti-relativism. 4Ur 

ett religionsvetenskapligt perspektiv är absolutismen ett intressant ämne eftersom den både 

förknippas med sund religiös övertygelse och med religiösa överdrifter som t.ex. fanatism. 

Den moraliska relativismen och den moraliska absolutismen utmålas ofta som polariserande 

ytterligheter i den etiska debatten. 5  Sekulariserade individer framställer ibland den religiösa 

absolutismen som extrem, rigid och oförnuftig. De religiösa samfunden, å andra sidan,  

associerar ofta den sekulariserade världsbilden med osedlighet och godtycklig relativism. Ur ett 

religiöst perspektiv kan moralisk relativism framstå som lättsinnig och den förknippas ibland 

                                                           
1
 Kennedy Michael D, “Responsibility in crisis”, sid 30 

2
 Liedman Sven Erik, Tännsjö Torbjörn, Westerståhl Dag, ”Den svårfångade relativismen”, sid 7 

3
 Ibid., sid 13 och 24 

4
 Ibid., sid  14-15 

5
 Rae Scott B, “Moral Choices”, sid 93-94 
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med cynisk arrogans. Förespråkarna för relativismen framhåller istället de positiva aspekterna av 

ideologin, som t.ex. acceptansen av mångfald och olikheter.  

Det relativistiska perspektivet kan vara viktigt när det gäller förståelsen för andra kulturer och 

skulle teoretiskt sett kunna öka toleransen för andra människors åsikter. Men denna vidsynthet 

blir mycket problematisk i förhållande till vissa religiösa uttrycksformer som hedersmord, 

könsstympning, fanatism och terrorism. Hur tolerant bör ett modern samhälle vara mot religiösa 

seder som t.ex. strider mot de mänskliga rättigheterna? Är det möjligt att vara fördomsfri, 

förstående och samtidigt kritisk till andra tänkesätt, kulturer och religioner? I en globaliserad och 

mångkulturell värld är frågan mycket angelägen.  

Syfte och frågeställning 

”Syftet med denna uppsats är att undersöka den eventuella konflikten mellan sekulariserad och 

religiös etik och moral.  Studien tar sin utgångspunkt i religiös absolutism kontra sekulariserad 

relativism. Jag vill även ta reda på om det finns etiska grundtankar som flertalet kan vara överens 

om. Mina frågeställningar är: 

• Vad är skillnaden mellan absolut och relativ syn på etik och moral? 

• Vad får det för konsekvenser i samhället om moralen är relativ/absolut? 

• Finns det grundläggande värderingar som alla kulturer skulle kunna enas om? 

Material och metod 

De senaste 20 åren har jag upplevt många slitningar i min bekantskapskrets i frågor som rör 

lojalitet, ärlighet och egoism. För fem år sedan var en av mina killkompisar otrogen och när jag 

konfronterade honom sa han: Alla har väl rätt att göra som de vill? Denna och liknande 

situationer fick mig att börja studera etik och moral. Jag anser personligen att det finns 

moralregler som är objektiva därigenom att de flesta kan inse fördelarna av att följa dem. I detta 

arbetet vill jag visa att det finns fog för etik och moral som grundar sig på sunt förnuft, oavsett 

om man är religiös eller sekulariserad. 
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När jag påbörjade detta arbetet gick jag igenom en stor mängd böcker (källtexter  och 

sekundärlitteratur) som verkade vara relevanta för studien. Generellt sett kan dessa böcker delas 

in i tre grupper, nämligen i religiösa, sekulariserade och någorlunda opartiska perspektiv.  

Flertalet böcker intog en polariserande ståndpunkt i förhållande till absolutismen eller 

relativismen. Endast ett fåtal böcker försökte beskriva synsätten ur en objektiv synvinkel. Bland 

förespråkarna för objektiv moral finner vi t.ex. Christian Dahlman med boken “Objektiv moral” 

och på andra kanten hittar vi bl.a. David B. Wong med “Moral relativity”, som kan räknas som 

en av de främsta förespråkarna för relativismen.  Bland de någorlunda opartiska böckerna  finns 

t.ex.”Religious Ethics for AS and A2” och “Ethical Dilemmas and Decisions in Criminal 

Justice”, som jag har haft stor nytta av. Jag har medvetet tagit med författare från alla lägren, 

med motstridiga åsikter, för att få med så många aspekter som möjligt. Förhoppningsvis har detta 

gjort studien mer objektiv.  

Generaliseringar 

Moralisk realism, objektivism, universalism  och moralisk absolutism är nära besläktade och det 

kan vara svårt att skilja dem åt i etiska diskussioner. 6 Jag har valt att använda absolutism och 

objektivism som synonymer även om det finns några viktiga skillnader mellan systemen. På ett 

liknande sätt är den moraliska relativismen, subjektivismen, emotivismen och skepticismen 

besläktade. 7 Ibland sätter jag likhetstecken mellan relativism och subjektivism även om några 

forskare vill skilja dessa begrepp åt. Jag använder även orden etik och moral synonymt i denna 

uppsatsen. ”Etik” har grekiskt ursprung (ethos) och betyder sed, medan ”moral” kommer från 

latinets ”moralis” vilket ungefär betyder ”det som rör sederna”. Det är vanligt att etik förknippas 

med teori och moral med praktik, men jag kommer inte göra någon absolut åtskillnad mellan 

begreppen. 8  Mina generaliseringar beror på att den övergripande bilden är viktigare än 

detaljerna i denna undersökningen. Det är (den eventuella) polemiken mellan religiösa och 

                                                           
6
 Hocutt Max, “Grounded ethics”, sid 7-8 

7
 Duska Ronald F, “Contemporary reflections on business ethics”, sid 33 

8
 Tännsjö Torbjörn, ”Grundbok i normativ etik”, sid 21-22 

 



7 

 

sekulariserade tankesystem som står i fokus, och inte semantik eller gradskillnader mellan olika 

moralläror. 

Disposition 

Denna uppsats kommer efter de inledande delarna med syfte, metod och generaliseringar att 

innehålla sex delar. I del 1 beskriver jag bakgrunden till frågeställningen i uppsatsen. I del 2 

redogör jag för den moraliska absolutismen och den vanligaste kritiken. I den tredje delen 

beskriver jag den moraliska relativismen och den vanligaste kritiken. Vidare redogör jag för sund 

sekulariserad moral och osund sekulariserad omoral. I del 4 beskriver jag den kulturella 

relativismen och den vanligaste kritiken. Den femte delen handlar om absolutismens/ 

relativismens inverkan på rättsordningen. I del 6 redogör jag för sökandet efter en universell etik 

och allmängiltiga normer. Därefter följer sammanfattning och referensförteckning. 

1. Bakgrund 

Vi har precis lämnat bakom oss ett mörkt sekel med två världskrig och efterföljande globala 

konflikter. Detta har fått den engelska moralfilosofen Jonathan Glover att göra följande 

reflektion: ”I det tidiga nittonhundratalets Europa godtog de flesta människor moralens 

auktoritet. De ansåg att det fanns en moralisk lag, som de självklart hade att lyda. Immanuel 

Kant hade skrivit om de två ting som fyllde medvetandet med beundran och högaktning: 

”stjärnhimlarna ovanför mig och den moraliska lagen inom mig”. I Cambridge hade lord Acton, 

ett århundrade efter Kant, år 1895, fotfarande inga tvivel:  ”uppfattningarna växlar, sedvänjorna 

förändras, olika läror har perioder med uppgång och fall, men den moraliska lagen är skriven på 

evighetens tavlor.” Vid början av nittonhundratalet kunde eftertänksamma européer också tro på 

moraliska framsteg, och de kunde se på mänsklig ondska och barbari som något som var på 

reträtt. Men vid slutet av nittonhundratalet är det svårt att känna sig säker, vare sig på den 

moraliska lagen eller på några moraliska framsteg.” 9  

När man betraktar nittonhundratalet så är det slående hur många makthavare som har agerat 

tvivelaktigt, liksom hur många vanliga människor som har tillåtit dem att göra det.  Men det 

senaste århundradets konflikter har även rört upp en hätsk debatt om etik, moral och mänskliga 
                                                           
9
 Tännsjö Torbjörn, ”Grundbok i normativ etik”, sid 9-10 
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rättigheter. Frågan om det finns allmängiltiga moraliska sanningar hör utan tvekan till de ämnen 

som har debatterats mest inom moralfilosofin under 1900-talet. 10 Det finns i huvudsak tre frågor 

som ofta återkommer i debatten, nämligen ”finns det objektiva normer?”, ”går det att beskriva 

dem?” och ”hur får vi kunskap om dem?” 11 Med andra ord, finns  det verkligen en objektiv och 

absolut moral som man kan referera till? Varifrån får den i så fall sin auktoritet och på vilket sätt 

är den objektiv? 

1.1 Objektiva och subjektiva sanningar 

När vi ska fatta ett beslut i sakfrågor, som t.ex. hur många meter tapet det krävs för att tapetsera 

en viss vägg, finns det metoder som kan hjälpa oss att finna ett korrekt svar. Men när det gäller 

moraliska frågor är det inte självklart hur man skall gå till väga för att finna en lösning på ett 

problem.  Det finns betydande skillnader mellan etiska och förnuftsmässiga åsikter. Påståendet  

”man bör inte döda oskyldiga människor” måste värderas annorlunda än påståendet ”Skåne 

ligger i södra Sverige”. Det första exemplet är en etisk åsikt medan det andra är ett 

förnuftsmässigt påstående. På samma sätt finns det objektiva och subjektiva sanningar. Om jag 

hävdar att chokladglass är den godaste smaken berättar jag egentligen mer om mig själv än om 

glassen. Jag har därmed skildrat en subjektiv och relativ sanning. Men om jag säger att 2+2=4, 

då har jag uttalat en objektiv och absolut sanning.   

När det gäller moraliska frågor finns det ofta olika åsikter om vad som är ett bra eller dåligt 

beteende. Vi utgår kanske från att vi själva har rätt och att andra har fel i etiska 

problemställningar, men det finns även filosofer som menar att alla har rätt på sitt eget sätt. De 

menar att moraliska normer är subjektiva på samma sätt som vi har olika uppfattningar om 

vilken glass som är godast.  12 När moral blir reducerat till att enbart vara en fråga om tycke och 

smak, kan man lika bra byta ut frågan ”vad är rätt?” till frågan ”vad känns rätt?” Då kan man låta 

begäret bestämma vad som är rätt och därefter kan man rationalisera beslutet. Istället för att 

tänka ”det där hade varit spännande att testa, men jag borde inte” så tänker man ”jag skall hitta 

                                                           
10

 Dahlman Christian, “Objektiv moral”, sid 7 

11 Ibid, sid 18 

12
 Bergström Lars, ”Värdeteori”, sid. 111 
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ett sätt att rättfärdiga denna tvivelaktiga handling”. Men när den självcentrerade etiken blir 

dominerande får det ofta ödesdigra konsekvenser för människor i omgivningen. 

Det är inte utan anledning som filosoferna har lagt så mycket tid på att diskutera moraliska 

problem. Frågan om det finns objektiva moraliska sanningar är synnerligen kontroversiell. Det 

har uppstått två tydliga ytterligheter i debatten, absolutister och relativister, som båda utmålar 

den motsatta sidan som opponenter till allt de tror på och håller heligt. Tankegången verkar 

kanske vara lite ”svart eller vit”, och vid en noggrannare granskning  upptäcker man snart att 

både relativismen och absolutismen är uppdelade i ett flertal underkategorier. I själva verket är 

många människor både relativister och absolutister beroende på vilken fråga de ställs inför. 13 

Detta gäller både religiösa och icke-religiösa individer. Det finns många religiösa etiker som är 

klart relativistiska och det finns absolutistiska tendenser inom den sekulariserade sfären, hos t.ex. 

politiker och kunskapsteoretiker.  

1.2 Vår moraliska kompass 

Det etiska området är fyllt av en mängd teoretiska begrepp och kategorier. Men ämnesområdet är 

inte så kaotiskt som terminologin kan ge intryck av. De olika begreppen är ofta variationer på 

samma tema  och likheterna mellan de olika skolorna är ofta större än olikheterna. Det finns 

följaktligen ett flertal olika sätt att närma sig etiken på. Man kan t.ex. granska det grundläggande 

motivet till en handling (sinnelagsetik/avsiktsetik) eller resultatet av en handling 

(konsekvensetik). Men oavsett om man granskar avsikterna eller konsekvenserna är det 

bedömarens individuella moraliska kompass som avgör om en handling är bra eller dålig.  Vilka 

intentioner kan betraktas som goda och vilka konsekvenser kan anses vara bra? Utan en 

tilläggsteori blir sinnelagsetiken, konsekvensetiken m.fl. tomma och innehållslösa. De måste 

kompletteras med en värdeteori, som bedömer kvaliteten hos en handling. 14  En religiös 

människa kanske hämtar sin moraliska måttstock från Bibeln, koranen eller vedaskrifterna. Då 

uppfattas de moraliska normerna ofta som absoluta sanningar eftersom de har sitt upphov hos 

Gud eller en högre makt.  

                                                           
13

 Wilkens Steve, Sanford Mark L, “Hidden Worldviews”, sid 79-84 

14
 Bergem Trygve, ”Läraren i etikens motljus”,  sid 63-65 
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2. Moralisk absolutism 

I den amerikanska konstitutionen kan man läsa: ”We hold these truths to be self-evident, that all 

men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights 

[…]”. 15 

Det amerikanska rättighetstänkandet grundar sig på åsikten att alla människor är skapade med 

Gudagivna rättigheter.  Det innebär att det finns objektiva moraliska rättigheter som gäller för 

alla människor och under alla omständigheter. Uppfattningen  att det finns eviga moraliska 

sanningar som gäller i alla situationer och i alla tidsåldrar kallas ibland för absolutism i engelsk 

facklitteratur. För den moraliska absolutismen är ett brott alltid ett brott oavsett 

omständigheterna som råder i en situation. Detta är en vanlig ståndpunkt hos människor med en 

religiös tro som anser att Gud har upprättat eviga moraliska sanningar.  16 Vissa absolutister 

uppfattar de moraliska normerna som ett slags naturlagar eller eviga lagar som är instiftade av en 

högre makt. 17 Mänsklighetens forntida filosofer var väldigt fängslade av begreppet sanning. 

Många var övertygade om att det fanns absoluta sanningar och att dessa hade sin grund i en 

överfysisk existens. Sanningens metafysiska källa hade många benämningar, t.ex. logos eller 

Gud, men oavsett namnet var det tillvarons och sanningens upphov. 18 

Enligt de strikta absolutisterna är moraliska normer verkliga men de har inte samma 

existensform som fysiska föremål. De tillhör en metafysisk idévärld som anses vara mer verklig 

än den vanliga fysiska världen. (t.ex. Platon) 19  Men även agnostiker och ateister kan vara 

absolutister. De utgår ifrån att moraliska sanningar existerar som en del av tillvarons 

övergripande ordning.  20 På samma sätt som gravitationen är en del av universums lagar finns 

                                                           
15

 Wilkens Steve, Sanford Mark L, “Hidden Worldviews”, sid 79-80 

16
  Oliphant Jill, Mayled Jon, ”Religious Ethics for AS and A2”, sid 33-34 

17
 Dahlman Christian, “Objektiv moral”, sid 33 

18
 Wilkens Steve, Sanford Mark L, “Hidden Worldviews”, sid 80-81 

19
 Dahlman Christian, “Objektiv moral”, sid 33 

20
 Oliphant Jill, Mayled Jon, ”Religious Ethics for AS and A2”, sid 33-34 



11 

 

det teoretiskt sett moraliska system som är en del av den naturliga ordningen. Denna variant av 

absolutismen kallas ibland för naturrätten och den påstår att det finns en elementär lagbundenhet 

som ligger till grund för människans moral. Några förespråkare menar t.ex. att  den mänskliga 

självbevarelsedriften ger en naturlig anvisning om förnuftsenliga etiska regler. Eftersom alla 

människor har en medfödd önskan att överleva är det logiskt att det finns lagar som förbjuder 

dråp eller mord. 21 

Om man utgår ifrån självbevarelsedriften är det möjligt att definiera grundläggande lagar och 

rättigheter som flertalet människor sannolikt skulle kunna vara överens om. Med de mest 

essentiella behoven som måttstock kan man utforma regler som värnar om t.ex. jämlikhet, 

skyddar mot stöld och beskriver påföljder vid regelbrott. 

Uppfattningen att det finns objektiva mänskliga rättigheter växte sig stark under 

upplysningstiden. Även om den moderna varianten av rättighetstanken är sekulariserad har den 

sitt ursprung i ett religlöst tankegods. Thomas ab Aquino (1225-74) föreställde sig en naturlig lag 

som definierade skillnaden mellan gott och ont. 22 Denna lag hade sin grund i Guds plan för hela 

universum. Enligt Aquino föreskriver den gudomliga mänskliga naturen att vi skall söka det 

goda och undvika det onda. En mänsklig lag som överensstämmer med det gudomliga är en god 

lag. Lagar som strider mot den himmelska ordningen är däremot falska. 23 

Den moraliska absolutismen är känd för påståendet att det alltid finns ett moraliskt försvarbart 

alternativ att välja i alla etiska dilemman man kan ställas inför. Det betyder att vi alltid kan räkna 

ut en lösning i alla situationer som överensstämmer med vårt samvete, och som i efterhand kan 

få oss att säga: ”oavsett hur alla andra agerade så gjorde jag rätt för mig”. 

För den religiösa människan är konsekvenserna av våra handlingar inte alltid uppenbara i det 

fysiska livet. Många troende individer anser att bedömningen av vår tid på jorden sker efter 

döden, i en ickefysisk värld, där vi får stå till svars för vårt uppträdande i jordelivet. 

                                                           
21

 Pollock Joycelyn M, “Ethical Dilemmas and Decisions in Criminal Justice”, sid 43-44 

22
 Ishay Micheline R, “The History of Human Rights” sid 40 

23
 Hocutt Max, “Grounded ethics”, sid 307 
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2.1 Kritik mot absolutismen 

Den mest uppenbara kritiken mot absolutismen torde vara: ”hur kan vi vara säkra på vad som är 

absolut moraliskt sant?” Religiösa människor skulle sannolikt hänvisa till en helig bok som t.ex. 

bibeln eller koranen, men alla heliga böcker kan omöjligtvis vara absolut sanningsenliga med 

tanke på att de motsäger varandra på ett flertal punkter. 24 

Det är självklart problematiskt att det finns många olika former av moralisk absolutism som 

motsäger varandra. Den moraliska absolutismen har t.ex. använts för att rättfärdiga naturliga 

rättigheter men den kan även användas av fanatiska religiösa grupper för att motverka 

universella rättigheter och demokratiska principer. Detta blir uppenbart när fundamentalister 

hänvisar till Guds vilja och kräver att den gudomliga lagen inte blir ifrågasatt. 25 En religiös 

nation skulle kunna förtrycka sina grannländer och rättfärdiga det med hjälp av moralisk 

absolutism, genom att t.ex. påstå att de Guds utvalda folk.  

Historiskt sett har människan haft en tendens att vilja konvertera oliktänkande folkgrupper. 

Religiösa missionärer har strävat efter att påtvinga sin världsbild på andra människor. När dessa 

förkunnare misslyckades med sin konvertering  kände de sig ofta tvungna att döda de 

motsträviga. Förtryckarna ansåg att de ägde en absolut moralisk insikt om hur man bör leva sina 

liv. 26 

Absolutismens förespråkare tror i regel att de moraliska ståndpunkterna som de bekänner sig till 

överensstämmer med den objektiva moralen. Det innebär att absolutisten alltid tror sig ha 

sanningen på sin sida i etiska frågor, vilket riskerar leda till blind tro och extrema handlingar.  Ett 

exempel på detta är den katolska kyrkans agerande under inkvisitationen. 27 Ett annat problem 

med absolutismen är att den kan vara konservativ och insistera på att gamla normer inte förnyas. 
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T.ex. hävdar många kristna fortfarande att Gud fördömer homosexualitet, men större delen av det 

västerländska samhället ser homosexualitet som något socialt accepterat.28 

En vanlig anmärkning mot den moraliska absolutismens är att den i sin extremaste form inte tar 

hänsyn till omständigheterna i en situation som kräver ett etiskt beslut. 29 En absolutist som anser 

att stöld är moraliskt förkastligt kan inte kompromissa eller se förmildrande omständigheter, 

även om tjuven är ett svältande barn som behöver pengar till mat. Ett liknande exempel finner vi 

i frågan om abort är moraliskt förkastligt eller inte. Många absolutister hävdar att abort alltid är 

fel under alla omständigheter, även om den gravida kvinnan t.ex. skulle vara minderårig och 

graviditeten uppkom under en våldtäckt. 

Den religiösa etiken innebär att en handling är rätt eller fel beroende på om den följer Guds 

uppmaning eller inte. Men om Guds påbud är slumpmässiga finns det inte några tillfredsställande 

skäl till varför någon är moraliskt skyldig att följa dem. Om Guds uppmaningar däremot är 

logiska och grundas på goda skäl, då är det egentligen skälen som ger oss anledning att följa 

buden, och inte Gud eller någon religiös lag. I Dostoyevskys ”bröderna Karamazov”, säger Ivan: 

"om Gud inte existerar är allt tillåtet". 30  Men ger tron på Gud oss en anledning att vara 

moraliska? Platon granskade denna frågeställning i en dialog som brukar kallas för Euthyphros 

dilemma. Platon ställde frågan: "Är X bra eftersom Gud vill det, eller vill Gud X eftersom det är 

bra?” Det första alternativet säger att vissa åtgärder är bra eftersom Gud befaller dem, det är 

alltså Guds befallning som gör en handling bra eller dålig. Detta innebär att om Gud befallde oss 

att tjäna jättemycket pengar, så skulle det vara rätt. Men om vi enbart utför goda handlingar för 

att vi vill lyda Gud, är vi då goda av rätt anledning? Det andra alternativet säger att Gud kräver 

ett visst beteende eftersom en handling är rätt eller fel i sig självt. Mord är helt enkelt fel och det 

är därför Gud förbjuder det. Men om vissa handlingar är omoraliska eftersom de anses vara fel i 

sig självt då kan man logiskt sett vara moralisk utan att tro på en Gud. 31 
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3. Moralisk relativism 

Motsatsen till absolutismen kallas ofta för relativism i engelsk litteratur. Relativismen är 

egentligen en paraplybeteckning för en rad teorier och hållningar. Den moraliska relativismen 

anser att det inte finns några universella moraliska sanningar. Alla värderingar är relativa i 

förhållande till varandra eller till samhället och tidsandan de ingår i. Det finns inga företeelser 

som är ”goda” i sig själva och det finns inga sätt att komma fram till en objektiv sanning. 32 

En tidig förespråkare för relativismen var sofisten Protagoras (485-415 fkr). Han menade att alla 

uppfattningar är lika sanna, ett påstående som senare kritiserades av bl.a. Sokrates. 33 I modern 

tid finner man relativistiska tankar hos en del av New-age rörelsen där sanningskriteriet framför 

andra är att man skall välja att tro på det som passar ens tycke och smak. 34 

Många förespråkare för moralisk relativism anser att man aldrig kan förbli opartisk inför 

moraliska dilemman. Vi kan aldrig vara säkra på vilka värderingar som är de rätta eftersom alla 

människor har olika moraliska kompasser. Detta slags resonemang mynnar ofta ut i slutsatsen att 

alla diskussioner om vad som är rätt eller fel är meningslösa. Men moralisk relativism måste inte 

nödvändigtvis innebära att man skall avhålla sig från värdeomdömen. Man kan anse att ett visst 

värde är eftersträvansvärt även om man inte tror på objektiva moraliska sanningar. Huvudsaken 

är att man är medveten om att alla sanningar är relativa och att moraliska beslut måste tas i 

förhållande till mänskliga sammanhang som t.ex. kulturform och rådande (lokala) normer. 35 

Den moraliska relativismen kan bidra till ökad förståelse för andra kulturer. Relativismen är 

generellt sett positiv till kulturella skillnader och individualism. Relativismen menar att det inte 

finns några värderingar som är allmängiltiga och att det därför är självklart att alla människor 
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tycker olika. I moraliska frågor kan relativismen, under gynnsamma omständigheter, bidra till 

nytänkande och resonerande i dogmbundna frågeställningar. 36 

Ett vanligt argument för den moraliska relativismen är att det finns ett flertal olika uppsättningar 

av moraliska regler i världen. Det finns inte något beteende som alltid har betraktats som gott,  

historiskt sett. Till och med ett avskytt beteende som t.ex. incest har upphöjts till norm i några 

samhällen. 37 

Några människor har valt att anamma den moraliska relativismen eftersom det inte finns några 

allmänt erkända bevis för att det skulle finnas några objektiva eviga moraliska sanningar. 

Flertalet av de moraliska absolutisterna erkänner dessutom att de inte kan bevisa existensen av 

absoluta moraliska sanningar. Men det är viktigt att framhålla att frånvaron av bevis för 

absolutismen inte nödvändigtvis måste betyda att den motsatta relativa ståndpunkten är den 

rätta.38 

Även om alla människor skulle vara moraliska relativister går det inte att bortse från möjligheten 

att objektiva moraliska sanningar existerar.  De filosofiska studierna om kunskapens natur 

(epistemologin) påminner oss om att det kan finnas en skillnad mellan vad som verkligen är sant 

och vår förmåga att uppfatta denna sanning. T.ex. är världens högsta berg verkligen världens 

högsta berg, oavsett om vi vet om det eller inte. På ett liknande sätt kan det teoretiskt sett finnas 

absoluta moraliska sanningar även om vi inte har upptäckt dem. 39 

3.1 Kritik av relativismen 

Den moraliska relativisten hävdar att det inte finns några absoluta moraliska sanningar. Men 

åsikten blir ofta problematisk när den omformuleras som en riktlinje, t.ex. ”eftersom alla 

individer har rätt att formulera sin egen sanning måste vi vara toleranta mot oliktänkande”. Om 

alla moraliska ståndpunkter är likvärdiga blir det ologiskt om man föredrar t.ex. tolerans framför 
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intolerans. Denna slags motsägelse blir även uppenbar i frågan: ”är moralisk relativism absolut 

sant eller relativt sant?” 40 

Absolutisterna hävdar ofta att relativismen leder till att man slutar uppföra sig etiskt, eftersom 

avsaknaden av en tro på objektiva värden får individen att förkasta moralen helt och hållet. 

Relativismen kan därför leda till att människor slutar protestera mot egoistiska makthavare och 

orättvisa lagar. 41 Om man förnekar existensen av universella normer riskerar man att undergräva 

den demokratiska ordningen som ligger till grund för den moderna västerländska 

samhällsformen. 42 

Det kan  t.ex. vara svårare att rättfärdiga världsomspännande mänskliga rättigheter  om man 

anser att alla har rätt att välja sin egna personliga moral. Den moraliska relativismen kritiseras 

ibland för att den inte verkar ta moralen på allvar. I grund och botten erbjuder relativismen 

nästan inga anledningar till att agera moraliskt bortsett från att man skall bete sig socialt 

acceptabelt och i samklang med regionala normer. 43 

Relativisterna säger att de inte tror på några objektiva moraliska sanningar men moralen verkar 

ändå vara väldigt viktig för dem. Det är inte ovanligt att relativister värderar vissa beteenden 

högre än andra. En relativist skulle antagligen svara att man kan reagera känslomässigt i etiska 

debatter även om man inte tror på objektiv moral. Subjektivister är lika engagerade i moraliska 

diskussioner som andra och vill att världen skall inrättas enligt deras moraliska preferenser. 44 

Det råder oenighet bland forskarna huruvida den moraliska relativismen verkligen kan rättfärdiga 

ett handlande framför ett annat. Relativismen ger i grund och botten generella instruktioner om 

vad som är moraliskt rätt och fel, för den säger att en handling är moraliskt riktig om den 

överensstämmer med samhällets platsbundna normer. Filosofen Geoffrey Harrisson menar 
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däremot att den moraliska relativismen tillhör metaetiken och att relativisten därför inte bör 

uttala sig om hur man bör leva sitt liv. Den moraliska relativismen borde aldrig formulera några 

praktiska levnadsråd eftersom den i grund och botten anser att alla etiska ståndpunkter är 

likvärdiga. 45 

Det är ett vanligt misstag att man tror att alla etiska teorier är normativa. Men metaetiska teorier 

gör inte anspråk på att förklara vad som är moraliskt sant eller falskt. Den är enbart observerande 

och sysselsätter sig med att granska den normativa etiken. 46 Metaetiken uttalar sig enbart om hur 

saker är, men inte om hur de borde vara. 47  

3.2 Tveksamma tolkningar av relativismen  

Den amerikanska filosofen Allan Bloom har skrivit ”det finns en sak som en lärare kan vara helt 

säker på: nästan alla studenter som börjar läsa på ett universitet anser, eller påstår att de anser, att 

sanningen är relativ.” Den uppmärksamma läsaren har säkerligen lagt märke till de ovanstående 

orden ”eller påstår att de anser”. Allan Bloom utgår ifrån att det finns en trend hos unga att 

felaktigt utge sig för att vara relativister. 48 

Men varför skulle någon vilja utge sig för att vara relativist om de inte tror på ståndpunkten eller 

ens förstår vad begreppet verkligen innebär? En anledning kan vara att man som relativist kan 

undgå konfrontationer med otrevliga människor. Om alla moraliska beslut är likvärdiga behöver 

man aldrig säga till någon att de har gjort något fel och därmed kan man undvika obehagliga 

situationer. 49 En annan anledning kan vara att man behöver ett sätt att rättfärdiga sitt egna 

tvivelaktiga beteende. Om någon skulle ifrågasätta mitt beteende så kan jag hävda att alla har rätt 

att välja sin egna moral.50 
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Ett tredje skäl till varför man skulle anamma moralisk relativism, även om man inte förstår 

begreppet, är på grund av intellektuell lathet. Som moralisk relativist behöver jag aldrig 

argumentera för min ståndpunkt eller förklara logiken bakom mina beslut och handlingar. Ibland 

blir man kanske trött på att lägga fram en massa skäl till sina åsikter och då kan det vara bekvämt 

att luta sig mot relativismen.51 Dessa individer verkar anse: ”om alla moraliska utgångspunkter är 

riktiga så har jag ju alltid rätt oavsett vad jag tycker.” Men detta är märklig tolkning av 

relativismen eftersom den ju säger att alla har rätt på sitt eget sätt. Inte bara jag själv.52 

En möjlig förklaring till att den moraliska relativismen uppsving är att relativismen och 

absolutismen ofta omtalas som om de vore de enda moraliska alternativen som finns. 

Absolutismen framställs många gånger som omedgörlig eller ålderdomlig och i det ljuset 

framstår relativismen som en frisk fläkt.53 

På senare tid har det uppkommit ett flertal tveksamma tolkningar av relativismen. Ibland blir 

relativismen dessutom förväxlad med andra tankesystem som t.ex. nihilismen. Nihilismen anser 

att alla former av moral enbart är inbillning eller påhittad av människan. Den moraliska 

relativisten erkänner däremot existensen av moral, eller rättare sagt existensen av oändligt många 

likvärdiga moraliska ståndpunkter.54 

Den moraliska nihilismen håller på sätt och vis med relativismen om att det finns många 

moraliska ståndpunkter men fortsätter resonemanget med påståendet att man därmed kan 

förkasta all moral helt och hållet. Den moraliska relativismen förkastar i sin tur nihilismen med 

utgångspunkten att man inte skall avfärda moral, och att relativa sanningar kan fortsätta att vara 

viktiga i moraliska beslut.55 
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Här kan det vara på sin plats att framhålla att värdenihilismen i grund och botten är en metaetisk 

teori.  Värdenihilismen säger ingenting om hur man bör eller inte bör handla i olika situationer 

och detta är ett mycket viktigt påpekande. Värdenihilismen uppfattas nämligen ofta som en 

normativ lära som påstår att allt är tillåtet, men i själva verket ifrågasätter den enbart tesen att det 

finns objektiva moraliska sanningar. 56 

3.3 Sekulariserad moral och omoral 

För en troende människa är det självklart att Gud (eller t.ex. karma) kommer att tillrättavisa 

omoraliska individer. Men hur motiverar en ateist att man skall uppföra sig etiskt när det är 

möjligt att komma undan med ett tvivelaktigt beteende? 

Den sekulära humanismen ifrågasätts ofta av religiösa grupper som menar att man inte kan ha en 

hållbar etisk lära om man är ateist eller agnostiker. Men historiskt sett har den sekulära rörelsen 

lett befrielsekampen mot repressiva institutioner i samhället och mot auktoritära teologiska 

dogmer. Kyrkan och staten förbjöd t.ex. sexuellt umgänge innan äktenskapet, skilsmässor, 

preventivmedel, rasblandning och homosexualitet. ”Frihet från förtryck” var stridsropet som 

dånade från tusentals sekulära humanister under upplysningstiden. 57 Rätten till ett privatliv blev 

ett centralt moraliskt ideal och dessutom krävde humanisterna en ökad tolerans av olika livsstilar. 

Detta ledde till övertygelsen att ett samhället inte skall sträva efter att kontrollera beteenden som 

inte skadar andra människor. Varken kyrkan eller staten ska diktera hur en person har rätt att 

leva. En människa bör inte överlåta kontrollen över sin personliga frihet till andra.  

 

Kampen för att försvara människans frihet och människovärde under upplysningen hade stor 

betydelse för teorin om de universella mänskliga rättigheterna. Men sekulariseringen och 

motståndet mot kyrkan förde även med sig extrema ståndpunkter och skeptiska moralläror. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900), intog en radikal position mot upplysningstidens filosofi. Han 

brukar förknippas med nihilismen som hävdar att livet saknar objektiv mening, syfte och 

väsentligt värde. Nihilismen säger att det inte finns några rimliga bevis för existensen av en 
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högre makt eller för en upphovsman. Det finns inte heller någon objektiv moral och alla former 

av etiska riktlinjer är oberättigade. Eftersom det inte finns någon sanning kan det heller inte 

finnas något beteende som är bättre än något annat. Nietzsche föreslog att vår ”vilja att uppnå 

makt” skulle vara den grundläggande riktlinjen i människans liv. 58  

I boken Antikrist, skrev han, ” Jag anser att kristendomen är en stor förbannelse, en enorm 

perversion, en moralisk skamfläck för hela mänskligheten .... kristendomen är den mest 

förföriska lögnen som någonsin har funnits. " Kristendomen, med dess betoning på 

barmhärtighet och förlåtelse, hade gjort Tyskland svagt, menade Nietzsche. Medkänsla gjorde att 

nationer blev svaga, men otyglad makt gjort däremot en stat stark. Den som studerade naturen 

och djurens lagar kunde se att den starkaste alltid vinner. Det var alltså inte de ödmjuka som 

skulle ärva jorden, utan de hänsynslösa. De klassiska dygderna  stod helt enkelt i vägen för 

övermänniskans längtan efter kontroll och makt.  

Nietzsche förkunnade att Gud var död och att människan hade dödat honom. Eftersom Gud var 

död måste en efterföljare hittas. Nietzsche förutsåg ankomsten av ett kommande herrefolk och av 

en övermänniska som skulle förena Tyskland och kanske världen. Denna övermänniska och hans 

efterföljare skulle bli "jordens herrar." Nietzsche blev slutligen sinnesjuk och dog utan att få ha 

upplevt tredje rikets uppkomst och Hitlers storhetsvansinne. 59 Det är för övrigt inte speciellt 

konstigt att Nietzsche levde sina sista år som mentalt sjuk då han genom sin människosyn i stort 

sett uppvisade alla klassiska tecken på ett psykopatiskt beteende. 60 

En annan man som förespråkade  hänsynslöshet var Machiavelli  (1469-1527). Machiavelli 

rättfärdigade omoraliskt beteende och menade att det i grund och botten var en slags självförsvar. 

Hans försvar för hyckleri och omoral grundade sig på grundsatsen att människan var ond av 

naturen. Machiavelli resonerade så här: "Om alla människor vore goda skulle detta råd vara till 

föga gagn; men eftersom människor är ondskefulla  och inte heller skulle hålla sitt ord, har du 
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ingen anledning till att hålla ditt ord till dem heller." Detta är Machiavellis omvända "gyllene 

regel": behandla andra människor så som du kan förvänta dig att de skulle behandla dig. 61 

Machiavellis uppfattning om den mänskliga naturen går stick i stäv mot den klassiska filosofiska 

uppfattningen att människan uppför sig omoraliskt på grund av okunskap. Hans kritiker har även 

påpekat att det inte borde finnas någon anledning för Machiavelli att skriva en instruktionsbok i 

tyranni om människan verkligen har en naturlig fallenhet för ondska. 62 

3.4 Konsensus i moraliska frågor  

Det påpekas ibland i den etiska debatten att den moraliska relativismen riskerar att leda till 

nihilism, hänsynslöshet eller laglöshet. Detta dilemma diskuterades redan under antiken.  

Filosofen Callicles menade att om mänskligheten inte kan komma överens om vad som är sant så 

återstår det endast en väg, nämligen att den starkaste vinner. I ett samhälle där ”makt är rätt” 

kommer alla att slåss med näbbar och klor för att nå en maktposition, för att sedan göra allt som 

krävs för att behålla herraväldet. 63 

Pythagoras menade att frånvaron av absoluta sanningar inte nödvändigtvis måste vara samma sak 

som laglöshet. Även om sanningen är relativ så kan människan förhandla sig fram till ett 

samhälle som är grundat på respekt och omtanke. Vi skulle kunna komma överens om en 

gemensam organisation grundad på medelvägar och kompromisser. Men detta betyder inte att 

våra nya lagar skulle bygga på absoluta sanningar. De är enbart överenskommelser som hindrar 

samhället från att kollapsa i socialt kaos. Det innebär att människorna som bor i ett samhälle 

uppnår konsensus i moraliska frågor. 64 

Några forskare menar att det finns normer som alla friska och förnuftiga människor kan enas om. 

De anser att mänskliga värderingar faktiskt kan klassificeras som objektiva fakta. Alla människor 

är överens om vad t.ex. fysisk smärta innebär och att fysisk smärta vanligtvis inte är behagligt. 
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Detta är en slags fakta som nästan alla (mentalt friska) människor skulle hålla med om. Vidare är 

vissa grundläggande omdömen, som t.ex. ”obehaglig” och ”plågsam” en del av det mänskliga 

språket och flertalet människor förstår vad dessa ord innebär.  

De flesta skulle hålla med om att en person som medvetet skadar en annan människa för sitt eget 

nöjes skull är elak. Men är då inte påståendet ”han är elak” ett påstående som är grundat i fakta? 

Om påståendet är en del av en gemensam allmänmänsklig kontext som alla förstår, är det väl 

även befogat att klassificera det som sant? Med detta resonemang som bakgrund är det även 

logiskt att dra slutsatsen ”det är fel att vara elak”. 

 

Samma logik kan appliceras på många olika slags normer. Standardbeteendet som många 

moralregler beskriver är utan tvekan generellt begripligt och tillräckligt konkret för att kunna 

kallas för moraliskt ”rätt” eller ”fel”. 65 Dessa värderingar är objektiva på så sätt att flertalet 

förnuftiga människor skulle kunna resonera sig fram till samma resultat. Denna slags logik skulle 

även kunna appliceras på ett globalt samhälle. 
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4. Den kulturella relativismen 

Åsikten att det finns en gemensam universell moral som kan gälla i samtliga länder på jorden 

uppskattas inte av alla. En medborgare i ett demokratiskt land som påstår att de mänskliga 

rättigheterna borde vara universella kan räkna med att bli anklagad för kulturell imperialism. Lee 

Kwan Yew, den första premiärministern i Singapore, är förmodligen en av de mest kända 

förespråkarna för detta argument. Enligt Lee var Singapore en demokrati med en demokratiskt 

vald regering. Men Lee imiterade oblygt kommunisternas metoder för att säkra en enpartistat. 

Detta inkluderade inte bara förtryck av alla politiska oppositioner, utan även förbudet av all 

kritik mot regeringen i media. När Lee ifrågasattes klagade han på sina kritikers okänslighet för 

"asiatiska värderingar". Han favoriserade den konfucianska auktoritära traditionen som kräver 

individens blinda lydnad. Lee's försvar av asiatiska värderingar bygger på en moralisk 

ståndpunkt som ibland kallas för kulturell relativism.  66 

Den kulturella relativismen är en tankeriktning som försvarar varje kulturs rätt att välja sina egna 

normer. 67 Den kulturella relativismen utgår från antagandet att våra övertygelser, vår moral och 

våra beteenden är produkter av kulturen som vi är födda i. Om kulturen bestämmer vår 

livsåskådning kan vi självklart inte ha någon objektiv grund för att hävda att en världsbild är 

överlägsen en annan. Därmed kan kulturer endast bedömas i förhållande till varandra, och 

betydelsen av en viss tro eller ett beteende måste först och främst förstås i förhållande till ett 

kulturellt sammanhang. Beteenden som kan vara meningslösa, olagliga eller omoraliskt i ett 

samhälle kan vara rationella och socialt accepterade i en annan. Drastiskt uttryckt skulle man 

kunna hävda att kannibalen ”har rätt att vara annorlunda.” 

4.1 Kritik av kulturell relativism 

Även om den kulturella relativismen hävdar att alla kulturer har olika uppfattningar om vad som 

är rätt eller fel, så säger den samtidigt att människan skall respektera den egna kulturens normer. 

Detta ifrågasätts ofta av den kulturella relativismens opponenter. Om det inte finns några 
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universella normer, varför skall då individen vara tvungen att binda sig vid de rådande 

uppfattningarna i samhället? Även om invånarna i ett samhälle brukar leva upp till den egna 

kulturens normer betyder inte det att de nödvändigtvis borde göra det. 

Ett liknande dilemma finner man i direktivet att inget samhälle får försöka påverka ett annat 

samhälle. Eftersom den kulturella relativismen säger att alla samhällen har rätt till sina egna 

normer skall ingen enskild nation försöka förändra ett annat land. Men hur skall man förhålla sig 

till en nation som är imperialistisk? Även det imperialistiska samhället har ju en norm som den 

kulturella relativismen borde respektera. 68 

Den kulturella relativismen anser att varje kultur har rätt att välja sina egna normer. Men 

relativismen ger inga riktlinjer för hur världens nationer skall kunna komma överens i ett globalt 

samhälle. Relativismen har även en tendens att överdriva kulturella skillnader och underdriva 

befintlig konsensus. Det finns inte heller några kulturer på jorden som är totalt åtskilda ifrån 

varandra längre. I takt med att kulturerna blandas upp med varandra blir det svårare att 

argumentera för olika nationers inkommensurabilitet. 69  

Den kulturella relativismen kan inte heller användas för att uppmuntra ett samhälle till etiska och 

moraliska framsteg. Om alla moraliska ståndpunkter är lika sanna finns det inget sätt att avgöra 

om ett samhälle har degenererat eller avancerat i moraliska frågor. En återkommande 

anmärkning mot den kulturella relativismen är att den i extrema fall är för tolerant, även mot 

tvivelaktiga beteenden. 70 Relativismen kan i sin extremaste form inte argumentera emot t.ex. 

folkmord eller våldtäckt. I ett globalt mångkulturellt samhälle riskerar denna tankeriktning att ge 

fritt utlopp för en ”starkaste vinner” mentalitet.  
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5. Den goda rättsordningen  

Både relativismen och absolutismen har utsatts för hård granskning de senaste seklerna men båda 

synsätten har överlevt granskningen. Det kan inte uteslutas att det finns objektiva moraliska 

sanningar men det kan heller inte bevisas att det inte finns absoluta moraliska sanningar. 

Debatten mellan absolutister och relativister har inte lett till någon avgörande allmängiltig 

slutsats. I grund och botten handlar diskussionen alltså om en trosfråga. 71 Det verkar vara med 

den objektiva moralen på samma sätt som med frågan om Guds existens. Man kan varken bevisa 

det ena eller det andra.  

Ibland framförs åsikten att det är viktigt för rättsordningen i världen att det avgörs en gång för 

alla om det finns objektiva moraliska sanningar. Den ”goda rättsordningen” i samhället anses 

vara intimt förknippad med frågan om huruvida den moraliska sanningen är relativ eller inte. 72 

Men oavsett om absolutisterna eller relativisterna har rätt så får det emellertid inga som helst 

konsekvenser för rättsordningen i samhället. Anledningen till att det förhåller sig så är att det inte 

finns några ståndpunkter som man måste ansluta sig till om man är absolutist/relativist . Det 

finns inget allmängiltigt ställningstagande om vilka normer som gäller t.ex. i juridiken som med 

nödvändighet följer av absolutismen/relativismen. Det är möjligt att det finns objektiva 

moraliska sanningar och det är möjligt att det inte finns det. Men oavsett vilken teori som 

upphöjs som sanning får det inga verkliga konsekvenser för rättsvetenskapen. 73 

Hur kommer det sig då att så många tänkare har lagt ner extremt mycket energi på att försöka 

bevisa något som verkar vara omöjligt att bevisa? Svaret är kanske att båda sidorna av debatten 

tror att motståndarens åsikter är farliga för samhället. 74 

I denna typen av diskussioner kan fallibilismen vara en viktig kunskapsteoretisk komponent. I 

korthet säger denna vetenskapsgren att alla slutsatser teoretiskt sett kan vara oriktiga. I huvudsak 
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uppmanar denna princip oss till ödmjukhet. Oavsett hur stark vår övertygelse är, kan vi nämligen 

ha fel. Därför bör vi alltid vara öppna för möjligheten att vi måste ompröva våra slutsatser. Om 

någon kan presentera goda skäl till att ändra våra synsätt, då borde vi beakta deras argument. 75 

6. En gyllene medelväg 

Vid första anblicken verkar relativismen och absolutismen vara som olja och vatten. Det är två 

skiljda världsbilder som till synes är omöjliga att förena. Men det finns kulturer som har lyckats 

med konststycket att förena dem och hinduismen är en av dessa. Hinduerna söker både efter 

kategoriska religiösa sanningar i heliga skrifter och hos heliga män men samtidigt uppmuntras 

hindun till att söka en individuell väg i sitt inre. 76 

Ett exempel på den hinduistiska tolkningen av relativismen finner man hos Gandhi. Gandhi 

ansåg att människan enbart kan finna relativa sanningar men samtidigt trodde han att det fanns 

absoluta sanningar bortom vår uppfattningsförmåga. 77 Detta är även mystikerns uppfattning av 

sanningen, nämligen att den absoluta sanningen alltid blir tolkad och får en personlig utformning 

i många olika livsåskådningar. 78 Gandhi ansåg att det fanns lika många religioner som det fanns 

människor på jorden och att religion i grund och botten var ett sökande efter sanningen.  (Han 

ansåg för övrigt att ateisterna omfattades av den definitionen. ) 79 Han uppfattade de individuella 

sanningarna som ett uttryck för en övergripande universell sanning. Detta fick honom att möta en 

muslim från muslimens synvinkel och kristna från ett kristet perspektiv.80  Gandhi blev ofta 

ifrågasatt av kristna, muslimer och hinduer eftersom han ville se sanningen i många religioner 

istället för i en enda. Gandhi var medveten om faran med många konkurrerande ståndpunkter och 
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besvarade kritiken med orden: ”det är därför läran om ickevåld är en så viktig del av mitt 

budskap.” 81 

6.1 Universella etiska regler  

Gandhis uppfattning om den universella sanningen fick honom att fokusera på likheterna i de 

filosofiska systemen, istället för olikheterna. Det går att finna paralleller mellan de moraliska 

föreskrifterna i många trosläror. Utöver de vanliga förekommande etiska idealen som t.ex. 

sannfärdighet, rättrådighet och pålitlighet kan man finna den gyllene regeln i flertalet av världens 

trossamfund och kulturer. 82 Den gyllene regeln råder oss att behandla andra på samma sätt som 

vi själva vill bli behandlade. Det innebär att du försöker se dina handlingar ur andra människors 

perspektiv innan du agerar. Denna tanken är så pass utbredd att det är svårt att finna ett samhälle 

som inte har utvecklat en egen variant. En möjlig förklaring till dess popularitet är att den vädjar 

till vårt sunda förnuft och att den har en uppenbar praktisk betydelse. Den gyllene regeln är även 

enkel att förstå. Den kan tillämpas på alla människor oavsett om de är religiösa eller 

sekulariserade och oavsett om de är fattiga, rika, gamla eller unga. Den gyllene regeln utgår ifrån 

att alla människor är likvärdiga och att alla förtjänar att bli rättvist behandlade. Om alla 

människor har samma grundläggande mänskliga egenskaper har de även likvärdiga behov av 

respekt och omtanke. 

Det finns två vanliga varianter av den gyllene regeln, nämligen den positiva och den negativa 

formen. Den positiva regeln påbjuder att man skall göra gott och hjälpa andra människor. Den 

negativa regeln kallas ibland för silverlagen och säger att man inte skall tillfoga andra människor 

skada, t.ex. behandla inte människor på ett sätt som du inte hade velat bli behandlad på själv. 

Några forskare menar att uppkomsten av den gyllene regeln var en förutsättning för att stora 

samhällen skulle kunna utvecklas på jorden. Det är omöjligt att skapa en civiliserad och fredlig 

värld om inte flertalet människor på jorden praktiserar den gyllene regeln.  83 
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Några exempel på gyllene regeln: 84 

Kristendom:  Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för 

dem. 

Hinduism:  Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla 

dig smärta, om det gjordes mot dig. 

Buddhism: Det som är obehagligt och sårande för mig är även obehagligt och sårande 

för andra människor. Hur skulle jag kunna utsätta andra för det som jag 

själv finner obehagligt och sårande. 

Konfucianism:  Gör inte mot andra det du inte vill att de skall göra mot dig. 

Judendom:   Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. 

Islam:   Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv. 

I en mångkulturell värld med många olika traditioner blir man kanske tvungen att använda det 

allmänmänskliga som måttstock när det gäller utformningen av universella etiska regler. Flertalet 

människor besitter trots allt förmågan att förhandla fram etiska överenskommelser som bygger 

på kompromisser och sunt förnuft. I boken ”Cosmopolitanism”, hävdar Kwame Anthony Appiah 

att det finns tillräckligt många gemensamma nämnare mellan olika kulturer för att vi skall kunna 

tillåta oss att diskutera moraliska frågor. Även om det finns många meningsskiljaktigheter kvar 

har alla kulturer tillräckligt med överlappande värden för att en konversation skall vara möjlig. 85 

Amartya Sen kommer fram till liknande slutsatser i boken ”Identity and violence”. Han  

hävdar att alla människor  är förenade genom gemensamma nämnare som sträcker  

sig över många olika kulturer och trosuppfattningar. En individ är inte enbart en hindu,  muslim, 

kristen, svensk eller iransk men många andra saker också. Vi är t.ex. någons barn, förälder eller 

lärare. Vi kanske älskar naturen,  poesi eller tycker om att mixtra med mekaniska saker. Dessa 
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olika roller utgör en gemensam grund i många kulturer och de utgör grunden för ett globalt 

samtal om vår gemensamma framtid. 86 

Ur ett världsomfattande perspektiv måste man självklart, inom lämpliga gränser, ta hänsyn till 

kulturella skillnader och seder. Jag har tidigare visat exempel på hur spridandet av universella 

rättigheter kan uppfattas som imperialistiskt och att förespråkarna för den kulturella relativismen 

inte vill att väst skall tvinga sina ”rättigheter” på andra länder. Men författaren John H. Dunning 

håller inte med om det relativistiska resonemanget. I boken “Making globalization good” skriver 

han att de kulturella relativisterna gärna lyfter fram extrema exempel när de argumenterar emot 

en universell mänsklig moral. Dunning anser att det finns generella etiska regler som omfattas av 

flertalet människor och kulturer på jorden. Att det finns ett fåtal grupper eller extremister som 

praktiserar en avvikande moral måste ställas i relation till de etiska regler som efterlevs av 

majoriteten människor på planeten. 87 

6.2 Global etik och samförstånd 

Stora samhällen överlever på grund av att individerna har kommit överens om normer och 

rättigheter som anses vara allmängiltiga. Det innebär t.ex. att majoriteten behandlar varandra 

någorlunda respektfullt. Flertalet individer stjäl inte varandras tillhörigheter och vi skadar inte 

eller dödar andra människor. 

I modern tid grundas våra överenskommelser om vilka normer som ska gälla på konsensus. De 

regler som majoriteten av samhället anser vara vettiga blir upphöjda till allmänna föreskrifter. 

Efterhand som människorna förändras så ändras även vår syn på vad som är rätt eller fel. På sätt 

och vis har det alltid varit så. Även när västvärlden styrdes av kristna diktat fanns det olika 

uppfattningar om vad som var Guds vilja och hur den gudomliga sanningen skulle 

implementeras.  

Oavsett om det finns absoluta moraliska sanningar eller inte kommer mänskligheten tillsvidare 

att ha en relativ uppfattning om vad som är rätt eller fel. Men det betyder inte att mänskligheten 

är dömd till att navigera i blindo utan en moralisk kompass. Med hjälp av det sunda förnuftet har 
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människorna uppnått ett drägligt samförstånd inom de enskilda nationerna. Efterhand som 

världens länder knyts samman kommer det även att skapas globala lagar och normer. Den 

viktigaste frågan som måste behandlas innan vi kan få världsomfattande fred handlar ytterst sett 

inte om vilken religion eller politisk rörelse som är den riktiga. Det handlar snarare om vår 

inställning till vad det innebär att vara en människa. 

Det finns ett tydligt samband mellan vår grundläggande syn på människans natur och vår 

uppfattning om vad som är moraliskt rätt eller fel. Om människan t.ex. uppfattas som en 

konsument av sinnliga njutningar då är våra handlingar goda eller onda beroende på om de ökar 

människans välbehag i livet.  På samma sätt kan uppfattningen att människan är ond av naturen 

drastiskt påverka vår syn på vad som är moraliskt försvarbart. Alla människor har medvetet eller 

omedvetet en människosyn som formar deras värderingar och deras relation till omgivningen. 

Även individer som avsiktligen har tagit avstånd från religion och filosofi har en dold existentiell 

inställning till verkligheten. Eftersom det inte finns några allmänt vedertagna bevis för att livet 

upphör när vi dör, är alla människor i viss mån troende, oavsett om vi tror på ateismen eller på 

metafysiska världar. Även agnostikerna måste bestämma en livsväg även om de inte vet vilken 

väg som är den rätta. 

Den sekulariserade västvärlden har frambringat en mängd filosofiska teorier som t.ex. 

skepticismen, relativismen, nihilismen och egoismen. Dessvärre används dessa läror ibland för 

att försöka rationalisera ett hänsynslöst beteende. Men flertalet sekulariserade människor är ju 

inte obarmhärtiga cyniker. Historiskt sett har det dessutom utförts otaliga övergrepp, massmord 

och våldsdåd i Guds namn. Med andra ord kan människan rättfärdiga vansinniga handlingar 

oavsett om hon är religiös eller ateist.  

Det enda som förenar de överdrivet egoistiska människorna i samhället (bortsett från egoismen) 

är att de inte tillskriver alla människor samma grundläggande värde. Det är denna avsaknad av 

respekt och vördnad inför andra människor som gör att de kan tillåta sig själv att utnyttja, såra 

eller i värsta fall döda andra individer. Denna känslokalla människosyn är inte specifikt ateistisk, 

agnostisk eller religiös. Den verkar snarare vara sporadiskt utspridd i flertalet kulturer över hela 

jorden. Den ateistiska egoistiska människan kanske rättfärdigar sina handlingar med påståendet 

att vi bara lever en gång och att det gäller att ta för sig. De religiösa egoistiska människorna å 

andra sidan skulle t.ex. kunna hävda att Gud givit dem rätten att härska och profitera på andra.  
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Men flertalet ateister och religiösa individer undviker att bryta mot samhällets normer och de 

skulle inte heller upphöja den extrema egoismen till ett ideal. Majoriteten av mänskligheten 

verkar trots allt ha en stark övertygelse om att man skall visa hänsyn mot andra människor. Detta 

blir uppenbart om man studerar politisk retorik. Jag är övertygad om att en korrupt politiker inte 

kan få inflytande i ett demokratiskt samhälle om han eller hon är fullständigt uppriktig med sina 

avsikter. En politiker som säger att det är rätt att ta emot mutor eller att de starka skall ha rätt att 

utnyttja de svaga, kommer sannolikt inte att bli invald i regeringen. Denna slags politiker måste 

istället ljuga och manipulera för att få röster. Hitlers vallöften handlade inte om massutrotning av 

oliktänkande, utan om jobb och välfärd. För mig är detta det yttersta beviset på att majoriteten av 

väljarna har höga ideal, även om de inte alltid kan leva upp till dem själva.  

Det går att dra liknande paralleller till den moderna krigsföringen. Flertalet nutida krig 

rättfärdigas med argumentet att det är en kamp för att försvara demokrati, frihet och rättvisa. 

Makthavarna påstår ofta att de startar krig för att bevara freden. Vem skulle våga  hävda 

offentligt att de endast krigar för att skydda sitt eget herravälde och rikedomar? 

De ovanstående exemplen kan användas för att visa en svaghet med egoismen. Egoismen kan 

nämligen inte lanseras som en universell allmängiltig morallära. En övertygad egoist är mycket 

mer framgångsrik i en värld som bygger på demokratiska ideal. Det förutsätter emellertid att 

egoisten utger sig för att vara pålitlig och gömmer sina lömska motiv för andra. Då kan han eller 

hon utnyttja den hederliga majoriteten i hemlighet. Men ett samhälle som enbart befolkas av 

cyniska egoister skulle troligen kollapsa. Det skulle inte gå att organisera sjukvård, 

kollektivtrafik, äldrevård eller skolor. Om alla hade tyckt att det var tillåtet att stjäla, skada och 

utnyttja andra människor skulle det utbryta totalt kaos i världen. Lyckligtvis verkar en stor del av 

mänskligheten ha insett fördelarna med ett samhälle som bygger på relativt samförstånd. 

I en civiliserad global värld krävs det en allmän överenskommelse om att alla människor är 

jämlika och att vi har grundläggande mänskliga rättigheter. Det innebär att vi fokuserar på enhet 

och ömsesidig förståelse istället för på det som gör oss olika och att vi behandlar andra 

människor på samma sätt som vi själva vill bli behandlade. 
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Sammanfattning 

• Vad är skillnaden mellan absolut och relativ syn på etik och moral? 

Den största skillnaden mellan skolorna är att stöder sig på olika auktoriteter. Den religiösa 

absolutismens auktoriteter består ofta av heliga böcker eller av uttalanden av predikanter. Både 

den sekulariserade absolutismen och relativismen grundar sig många gånger på filosofiska 

teorier av reformatorer. Det finns ingen ståndpunkt som man måste ansluta sig till om man är 

absolutist eller relativist. I grund och botten handlar synsätten alltså om en trosfråga. 

• Vad får det för konsekvenser i samhället om moralen är relativ/absolut? 

Det finns inget allmängiltigt ställningstagande om vilka normer som gäller t.ex. i juridiken som 

med nödvändighet följer av absolutismen/relativismen. Två absolutister kan komma fram till 

väldigt olika slutsatser i en etisk fråga och detsamma gäller med relativister. Det är möjligt att 

det finns objektiva moraliska sanningar och det är möjligt att det inte finns det. Oavsett vilken 

teori som upphöjs som sanning får det inga verkliga konsekvenser för samhället. Människorna 

som bor i ett samhälle måste alltjämt debattera för att kunna uppnå konsensus i moraliska frågor. 

• Finns det grundläggande värderingar som alla kulturer skulle kunna enas om? 

Det finns generella etiska regler som omfattas av flertalet människor och kulturer på jorden. 

Utöver de vanliga förekommande etiska idealen som t.ex. sannfärdighet, rättrådighet och 

pålitlighet kan man finna den gyllene regeln i flertalet av världens trossamfund och kulturer. Den 

gyllene regeln utgår ifrån att alla människor är likvärdiga och att alla förtjänar att bli rättvist 

behandlade. Den gyllene regeln kan tillämpas på alla människor oavsett om de är religiösa eller 

sekulariserade och oavsett om de är fattiga, rika, gamla eller unga. 
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