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Introduktion 
  Ända sedan Hume i sin bok ”A Treatise of Human Nature” kommenterade att man inte 
kan göra en giltig slutledning från en beskrivning av hur någonting är beskaffat till hur 
någonting faktiskt bör vara beskaffat, har vissa filosofer och etiker velat skilja mellan 
vad man anser vara fakta och vad som anses vara värde. Många har nog också 
övertolkat Humes utsaga, för det är viktigt att komma ihåg att vad han uttalade sig om 
var mänskliga värdepåståenden, hos Hume var naturens moraliska status helt enkelt inte 
aktuell. 
  Under 1900-talet preciserade den engelske filosofen G.E. Moore problemet genom att 
tala om ”det naturalistiska misstaget”, vilket innebär att man definierar begreppet 
”godhet” felaktigt (ibland även i en starkare form där ens själva försöket att definiera 
”godhet” är ett misstag). R.M. Hare hade en något annan syn på felslutet, vilken gjorde 
gällande att felet bestod i en förväxling av ett beskrivande och ett värderande. 
  Både Moore och Hare (och kanske även Hume) avsåg att kritisera den etiska 
naturalismen, som hävdar att (moraliska) värden står att finna i naturen. Deras poäng 
var att vi visserligen kan beskriva naturen utifrån de egenskaper den har, men att 
moraliska egenskaper, såsom att vara god eller ond, inte är egenskaper som man finner i 
naturen. I den mån man erkände moraliska egenskaper överhuvudtaget, ansåg man att 
de stod att finna hos oss människor, i den mänskliga naturen eller kulturen. 
  En annan distinktion är den som gjorts mellan en objektiv och en subjektiv värdeteori. 
I korthet handlar det om huruvida man anser att (moraliska) värden har en egen, 
oberoende existens eller om de på något sätt uppstår i interaktionen mellan en 
(moralisk) agent och dess omvärld. Moore, t.ex., hävdar att den moraliska egenskapen 
godhet, har en sådan egen oberoende existens, medan en filosof som Hare skulle 
förneka detta. 
  Även om filosofer som Moore, Hare och Hume kan vara sinsemellan oense, tycks de 
åtminstone vara ense om att moraliska värden och i förlängningen även plikter och 
skyldigheter är en ytterst sett mänsklig angelägenhet. Vi kan visserligen ha plikter och 
skyldigheter gentemot icke-moraliska agenter, men i de fallen handlar det om 
instrumentella värden som reflekterar tillbaka på oss människor. Vi kan säga att vi har 
en plikt att bevara naturen t.ex., men inte för naturens egen skull, utan för att utan 
naturen skulle vi människor inte kunna överleva. Den traditionella etiken har alltid varit 
i stort sett människocentrerad. 
  Även frågan om vad värde faktiskt är har diskuterats. Historiskt har Thomas av 
Aquino varit en stor auktoritet, som hävdat att alla värden utgått från Gud, och att vi 
kunde utläsa dessa värden ur naturen, om vi använde naturen som en slags handbok 
given av Gud. Under framförallt upplysningen kom detta synsätt att ifrågasättas och 
man tänkte sig att människan kunde nå dessa insikter på egen hand, genom sitt förnuft, 
och det uppstod tankar om att värde på något sätt kunde utgå från oss själva. Människan 
hamnade i fokus på ett sätt som inte varit vanligt tidigare, liksom tilltron till det 
mänskliga förnuftet. Filosofer som Bentham och Mill utformade den utilitaristiska 
teorin, där det yttersta värdet är lycka, vilket i teorin (och ibland även praktiken) öppnar 
dörren för djur som moraliska objekt, medan andra filosofer, såsom Kant, baserade sina 
etiska teorier på grundläggande moraliska data som de ansåg att man kunde nå kunskap 
om genom förnuftet. 
  Det naturalistiska synsättet, som tidigare kunnat rättfärdigas med den thomistiska 
idéläran, kom nu under hårt kritik – först via Hume, men senare också från moderna 
etiker som Moore och Hare. 
  Under senare tid har emellertid fokus flyttats än en gång, och nu med ett fokus på 
naturen, men utifrån ett annat perspektiv - naturen betraktad som en helhet. När man 
tidigare talat om naturen menade man djur- och växtriket och betraktade den ofta som 

 3



skiljd från människans värld, kulturen. Distinktionen natur och kultur finns fortfarande 
kvar, även om den på inget sätt är oproblematisk eller okontroversiell, men synen på 
framförallt naturen har förändrats, man talar om ”den vilda naturen” och föreställer sig 
den värld som är ”orörd av människohänder”. Den här världen ska sedan kontrasteras 
mot det kulturella, det av människan kultiverade. 
  Framförallt under 1970-talet dök det upp en hel del tänkare inom den ekologiska 
traditionen, och det som kom att kallas djupekologi, fick sitt stora genombrott. Här är 
syftet att finna en grund för värde inte i första hand hos Gud (även om vissa miljöetiker 
också hänvisar till Gud) eller hos oss människor, utan snarare i naturen själv, och vi 
ställs återigen inför frågan om det naturalistiska felslutet och det giltiga i att härleda 
preskriptioner ur deskriptioner, ”är” ur ”bör”, värde ur fakta. 
 
Syfte 
  Jag kommer i den här uppsatsen belysa Holmes Rolston IIIs argument och försöka 
klargöra vad han menar med en ”miljöetik”. Jag utgår i huvudsak från hans bok 
”Environmental Ethics” och från teorin som han där lägger fram. 
  Jag kommer att göra en egen kritisk granskning av argumenten i ”Environmental 
Ethics” samt belysa den med några ytterligare böcker. 
  Mitt syfte är att visa i vilken mening naturen har värde enligt Rolston, och ta ställning 
till om jag håller med honom eller inte. 
 
Bakgrund 
  Det finns några centrala begrepp och utgångspunkter som behöver klargöras för att 
Rolstons resonemang ska kunna förstås rättvist. För det första är det viktigt att man 
förstår att Rolston inte är ute efter att i första hand kommentera mellanmänskliga etiska 
relationer. Det handlar istället om att utforma en etik som gäller i naturen och mellan 
människa och natur, och den etiken, menar Rolston, finner man i studiet av just naturen. 
En annan av Rolstons utgångspunkter är att det finns objektiva värden, att värden inte 
bara uppstår i relation mellan moraliska agenter, eller mellan moraliska agenter och 
andra, icke-moraliska, agenter. 
  Dessa båda utgångspunkter innebär att Rolston måste förhålla sig till två mer eller 
mindre omstridda tankar inom moralfilosofin, det naturalistiska felslutet samt idén om 
intrinsikala värden. 
 
Den naturalistiska misstaget 
  ”Humes lag” har ibland tolkats som att man inte kan gå från en utsaga om hur 
någonting är till hur någonting bör vara, men vad säger Hume egentligen själv om 
detta? I ”A Treatise of Human Nature” skriver Hume att han ofta sett filosofer 
argumentera från premisser om hur naturen är beskaffad till slutsatser om moral, om hur 
vi människor bör agera gentemot varandra. Men det är viktigt att ha i åtanke att Hume 
menar att vi inte kan dra slutsatser om vad som är moraliskt handlande mellan 
människor utifrån kunskap om hur naturen, betraktad som något skiljt från människan, 
är beskaffad – detta eftersom moralen människor emellan är en mänsklig affär. Hume 
menar ju likväl att vi kan dra slutsatser om moral, om hur något bör vara, utifrån 
faktautsagor, men dessa fakta måste röra mänskliga känslor och inte företeelser i 
naturen1. 
  G.E. Moore resonerar i liknande banor. Även han förnekar att vi kan finna moraliska 
fakta i naturen, och förnekar alltså även att en moralisk utsaga skulle kunna vara en 
översättning av naturliga faktautsagor. Enligt Moore kan (värdeegenskapen) godhet inte 
beskrivas i termer av faktaegenskaper, men vad detta innebär är inte helt klart. Men för 
den föreliggande diskussionen räcker det med att visa att man inte kan gå från en 
                                                 
1 Hume, s. 521 
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beskrivning av fakta om hur något är, till en värdering av hur någonting bör vara. Det 
enda sättet man kan göra det på, är att visa att en i sammanhanget moraliskt relevant 
aktör vill att det som är fallet också bör vara fallet2. 
  Man bör också ha i åtanke att Moore diskuterar två betydelser av det naturalistiska 
misstaget. Det är dels idén att vi begår ett kategorifel när vi försöker definiera godhet i 
termer av något annat, eftersom godhet i sig är ett enkelt begrepp. Den andra idén 
bygger vidare på Hume, och går ut på att vi inte kan dra slutsatser om hur något är till 
hur något bör vara. Den här tolkningen av Hume kan dock ifrågasättas. Som vi har sett 
vänder sig Hume inte uttryckligen mot att gå från fakta till värde, utan om att gå från 
”fakta om världen” till ”värde för människan”. I själva verket genereras ju mänskligt 
värde från fakta rörande den mänskliga existensen, hos Hume. 
  Så om det exempelvis kunde bevisas att Gud har skapat världen, och att vi har en 
skyldighet att respektera Guds skapelse, skulle vi kunna säga att hur något (som är 
naturligt, d.v.s. orört av människohänder) faktiskt är beskaffat också är så som det bör 
vara beskaffat. Men om vi nu inte anser en sådan Gudomligt inspirerad världsbild 
hållbar, återstår att ersätta den gudomliga skaparen med naturen själv. Vi blir alltså 
tvungna att identifiera naturen som en relevant moralisk aktör och samtidigt påvisa att 
naturen har en riktning, en strävan, ett mål, eller så måste vi skilja värden från en 
värderare, och istället placera dem som i naturen objektivt förekommande ting. 
 
Intrinsikala värden 
  Men för att återgå till Moore, så hävdar han alltså också att moraliska värdeomdömen 
är objektiva och grundläggande, eftersom de hänförs till det moraliska begreppet ”gott”, 
vilket inte kan analyseras eller beskrivas vidare, i termer av något annat. Begreppet 
”gott” tillhör en annan kategori än andra begrepp, och det som är gott, är gott i sig, 
oberoende av andra yttre faktorer3. Det här innebär alltså att om X är gott, kommer X 
vara gott även om ingenting annat än X skulle existera, det får sin ”godhet” inifrån, det 
är ”intrinsikalt gott”. Den här synen har ett tydligt epistemologiskt problem, för om det 
som är (intrinsikalt) gott helt enkelt är det per definition, för att dess ”godhet” kommer 
inifrån, finns det inget sätt som vi kan se att något är gott eller inte, annat än genom 
intuition4. 
  Ett annat problem ligger i distinktionen mellan å ena sidan intrinsikala och extrinsikala 
värden, och å andra sidan finala värden och instrumentella värden. När vi talar om 
intrinsikal och extrinsikal är det värdets plats vi uttalar oss om, kommer värdet inifrån 
eller utifrån ett objekt5. En egenskap är god, eller snarare så att godhet är en egenskap 
som finns i ett objekt (intrinsikalt god) eller så blir den god p.g.a. utomliggande 
faktorer, d.v.s. den anses god givet vissa omständigheter, neutral under vissa 
omständigheter och ond under vissa omständigheter (extrinskalt god). 
  När vi talar om finala och instrumentella värden uttalar vi oss om hur vi värderar 
något6. Någonting är finalt värdefullt om vi värdesätter det för vad det är, om vi 
värdesätter det som ett mål i sig. Instrumentellt värdefullt är det som vi värdesätter som 
ett medel för att uppnå något annat, d.v.s. det får sitt värde för att det bidrar till att 
uppnå ett annat finalt värde. 
 

                                                 
2 Lübcke, s. 385-386 
3 Ibid, s. 386 
4 Petersson, s. 73ff 
5 Ibid, s. 74 
6 Ibid, s. 74 
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Kultur och natur 
  En annan omstridd distinktion som är viktig för Rolstons teori är den mellan kultur och 
natur. Om man ska utforma en teori om naturens värde, behöver man först tydligt 
klargöra vad man menar med ”natur”. 
  En enkel definition är att mena världen och allt som finns i den. Men den definitionen 
är för vid och blir inte speciellt fruktbar, eftersom man då menar att allting som finns 
skulle vara värdefullt, och att allt som sker, sker i och av naturen – det är en 
predeterminerad värld, och allt som sker, sker med nödvändighet. Ur en sån synpunkt 
kan man inte tala om någon moral överhuvudtaget. 
  Ett annat alternativ är att skilja på natur och kultur. Natur är det som existerar med 
nödvändighet och som är enbart materiellt, underställt strikta naturlagar och präglas av 
”naturlig rörelse” eller någon form av evolutionär utveckling. Kultur är det som ingår i 
den mänskliga sfären, vilken präglas av ”fri vilja” och (själv)medvetenhet. Natur och 
kultur är då varandras motsatser, och står i någon form av konflikt med varandra. 
  Ett tredje alternativ är att betrakta kulturen som en beståndsdel i naturen, som ett 
område där en naturlig, evolutionär utveckling kan sättas på undantag eller dirigeras 
om, av en självmedveten aktör. I den här synen upphävs konflikten mellan natur och 
kultur, i och med att kulturen flyttas in i naturen7. 

                                                 
7 Lübcke, s. 384 
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Del I – Rolstons teori 
 
  Här lägger jag fram Rolstons teori som han presenterar den i ”Environmental Ethics”. 
Om inget annat anges är det Rolstons åsikter som framförs, även om jag i vissa fall 
utvidgar och förtydligar dem. De sammanfattningar som förekommer är just 
sammanfattningar (och även framåtblickar) av föregående stycken. De skall alltså inte 
ses som kritiska sammanfattningar eller analyser. 
  Vad Rolston vill göra är att utforma en etik för naturen. Han är alltså inte i första hand 
ute efter att grunda en etik människor emellan på fakta i naturen (vilket är vad det 
naturalistiska misstaget handlar om), och han är inte heller intresserad av en etik där 
naturen endast har sekundärt värde (resultatet av antropocentrisk, humanistisk etik). 
Han vill istället visa att vi har plikter inte bara gentemot andra moraliska agenter 
(människor) utan även gentemot naturen i stort. På så sätt kan han, åtminstone vid en 
första anblick, undgå det naturalistiska felslutet. 
  Det som skiljer honom från Hume i det här avseendet är inte i första hand att han tar 
steget från ”är” till ”bör” utan att han utvidgar moralen till att inte bara innefatta 
människor, och mänskliga känslor. Han anser dessutom, i likhet med Moore, att 
moraliskt värde existerar objektivt, att det finns intrinsikala värden, och att naturen är 
just intrinsikalt värdefull. 
  Rolston tar sin utgångspunkt i värdebegreppet, och undersöker på vilket sätt värden 
kommer till uttryck. Han går sedan vidare med att argumentera för att värden fanns före 
människor, eller värderande moraliska agenter, vilket innebär att det finns objektiva 
värden (värden skapas inte av en värderare) och intrinsikalt värdefulla ting (ting som är 
värdefulla i sig, inte för att uppnå något annat syfte). Slutligen är Rolstons huvudtanke 
att naturen har systemvärde, att det som gör naturen värdefull är dess förmåga att skapa. 
 
Kultur och natur 
  Rolston definierar natur som det som är ”orört av människohänder”, han talar om 
”wild nature”8, ”vild natur”, i kontrast till natur som blivit omarbetad med det specifika 
syftet att bättre och mer effektivt tillgodose mänskliga behov, vilket skulle vara 
karaktäristiskt för kultur. 
  Det här är en väldigt vag definition, som egentligen inte svarar på frågan om vad det är 
som skiljer människan och människans kultur, från den vilda och orörda naturen. För, 
som Rolston själv också påpekar, alla levande organismer förhåller sig på något sätt till 
sin omgivning, och omarbetar i någon mån sin miljö för att ur den kunna utvinna 
energi9. Så här ställs vi inför ett val – antingen accepterar vi att kultur inte är något 
exklusivt mänskligt, något skiljt från natur, men då kan vi inte heller tala om plikter som 
vi människor har gentemot naturen utifrån en moral som, enligt Rolston själv, endast 
uppstår inom mänsklig kultur; eller så måste vi finna någon punkt där kultur och natur 
ändå skiljer sig åt. 
  Nyckeln tycks ligga i idén om moral, för enligt Rolston är det endast människor som 
kan vara moraliska agenter, d.v.s. endast människor kan ha moraliska plikter. Men 
varför är det så, varför kan inte en ekorre eller ett träd vara en moralisk agent? Helt 
enkelt därför att de inte har samma grad av självmedvetenhet som människor har. 
Kulturen är den sfär där man finner moraliska agenter, eller snarare där man finner 
organismer som överstiger ett visst tröskelmått av självmedvetenhet, och kultur är en 
skapelse, en konsekvens av, en självmedvetenhet. 
  I korthet kan det förstås så här – från början finns endast natur, allt levande (på jorden) 
agerar utifrån direkta stimuli, och har till en början inget självreflexivt medvetande alls. 
                                                 
8 Rolston, s. 5 
9 Ibid, s. 5 
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Med tid blir organismerna mer avancerade, deras nervsystem utvecklas som ett svar på 
omgivningen och minne, förmåga till planering, fantasi, självmedvetande uppstår 
gradvis. När en organism inte längre bara reagerar på direkta stimuli, när man kan tala 
om ett val att utföra en handling istället för en annan, kan man börja tala om 
intentionalitet. Det är nu möjligt för en (självmedveten) organism att planera för sin 
framtid, och att välja en svårare, längre, väg för att i förlängningen kunna uppfylla ett 
annat mål. Det här är, om inte annat, förstadiet till vad som menas med kultur. I en 
kultur är det viktiga i första hand inte helheten, kollektivet, utan en kultur utgörs av en 
samling individer som alla är mer eller mindre självmedvetna och sätter sin egen 
existens i första rummet. 
  Men framväxten av kultur innebär inte att ”naturen” försvinner, och kulturen bygger i 
själva verket på naturen. Sett i det här perspektivet ska kulturen förstås som en artificiell 
påbyggnad på naturen. Kulturen är den plats där vi traditionellt placerat moral och 
därmed också värde. Men som vi ska se ser Rolston inte värde som enbart en kulturell 
artefakt (som t.ex. rättigheter, lagar och regler)10, utan även som något från kulturen 
oberoende – objektivt existerande naturligt värde. 
 
Naturhistoria – en riktning i naturen 
  Mycket av Rolstons teorier bygger på hans uppfattning om naturens utveckling. Enligt 
Rolston är det gott, i naturen, som följer i den tidigare naturens utveckling, så det är 
viktigt att visa på denna utveckling, liksom det är viktigt att visa att det finns en riktning 
i naturen. 
  Han tecknar en bakgrund mot vilken vi ska förstå vår planet, livet på den, naturen som 
omger oss och ytterst det biosystem vi ingår i. Jorden och vårt solsystem är runt 5 
miljarder år gammalt. Liv uppstod för ungefär tre miljarder år sedan, i fem steg. 
Aminosyror skapas när energi strålar över oorganisk materia. Sedan förenas dessa 
aminosyror i långa strängar, polypeptidkedjor, vilka omformas till komplexa strukturer, 
preproteiner. I det tredje steget omvandlades de kemiska strukturerna, preproteinerna, 
och blev ”self-folded”. Samtidigt skapades tomma mikrosfärer när vatten utsattes för 
elektrostatiskt tryck, och dessa sfärer omslöt preproteinerna, skyddandes dem från deras 
omgivning. Sfärerna var uppbyggda så att de kunde släppa in de nödvändiga 
näringsämnena, och släppa ut överblivna restprodukter. Steget från landskap till 
ekosystem var taget, metabolism och liv skapades. 
  Levande materia lärde sig sedan att reproduceras, och nu uppstod biologisk evolution 
och naturligt urval, variation och utveckling. I några, men inte alla, utvecklingslinjer 
blev driften mot utveckling också driften mot komplexitet. Nya egenskaper framträdde, 
fotosyntes, sexualitet, medvetande, instinkter, hjärnor och beteende, liksom kapaciteten 
till lärande genom erfarenhet och möjligheten att leva inte bara i vatten utan även på 
land och i luften. 
  Slutligen framträdde jordens mest komplexa produkt, människan, med tillräcklig 
intellektuell kapacitet för att förundras över blandningen av chans och nödvändighet ur 
vilken allting har kommit11. 
  Men inte bara liv på jorden uppvisar denna förmåga till organisation och utveckling. 
På en kosmisk nivå är naturen ett enormt energisystem som tog sin början för femton till 
tjugo miljarder år sedan, i den s.k. ”Big bang”. Alltsedan dess har universum utvidgats, 
kylts av och utvecklats, mot alltmer komplexa former. Samtidigt har universums 
beståndsdelar uppvisat en utveckling, sporrad av sin omgivnings utveckling12. 
  Organismer har uppstått och blivit alltmer komplexa. Å ena sidan talar vissa 
astronomer om hur universum är konstruerat så att det tenderar att frambringa liv och 
                                                 
10 Ibid, s. 51 
11 Ibid, s. 194-195 
12 Ibid, s. 195 
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medvetande, å andra sidan hävdar evolutionsbiologer att det inte finns någonting inom 
evolutionsteori som garanterar framväxten av mer och mer komplexa livsformer13. Det 
är en egenskap hos vad Rolston kallar ”systemic nature”, att ha potentialen att 
frambringa liv och medvetande, en ”naturlig historia”14. 
  Det må vara ett misstag att tillskriva naturen syfte, att hävda att naturen har ett intresse 
för liv, men det sker någonting på systemnivå och historisk nivå. Rolston säger att 
 

”[W]e confront a projective nature, one restlessly full of projects – stars, comets, 
planets, moons, and also rocks, crystals, rivers, canyons, seas The life in which these 
(…) processes culminate is still more impressive, but it is of a piece with the whole 
projective system. (…) One cannot be impressed with life in isolation from its 
originating matrix. Nature is a fountain of life, and the whole fountain – not just the life 
that issues from it – is of value.”15

 
  Det är alltså naturen som helhet som är värdefull, sedd som en process, historisk och 
systemisk, vilken syftar mot, eller åtminstone besitter egenskapen att generera, 
mångfald, ökad artbildning och komplexitet. 
  En invändning mot det här, som Rolston bemöter, är antagandet att all naturlig 
utveckling (eller åtminstone stora delar av den) är slumpartad och inte följer ett givet 
mönster, att man alltså helt enkelt inte kan utläsa en riktning i naturen och därför inte 
heller kan tala om en värdefull historisk process. Rolstons svar är att det visserligen 
finns slump i naturen, men att slumpen är ett resultat av evolutionär, systemisk natur16. 
Slumpen ska ses som en värdegenerator, en värdeomvandlare, en del av den systemiska 
naturen. Att det finns fyra miljarder arter är inte p.g.a. slumpen, inte heller är 
utvecklingen, framåtskridandet, en slump – även om slumpen har bidragit till den här 
utvecklingen. 
 
Värdeteori – hur är naturen värdefull? 
  Vi ska nu se vad värde är enligt Rolston, vad det betyder att något är ”värdefullt”. 
Sedan följer en genomgång av begreppen ”natur” och ”naturlig” som de används av 
Rolston. Vi ska sedan undersöka olika sätt på vilka naturen kan vara värdefull – 
instrumentellt, intrinsikalt och systemiskt. Slutligen ska vi se hur olika delar i naturen – 
organismer, arter, ekosystem – är värdefulla. 
 
Objektiva och subjektiva värden 
  I Rolstons teori existerar värde objektivt, i naturen, och inte endast subjektivt i en 
värderare. Rolston eftersträvar inte ”hårda bevis” för värdens objektiva existens, utan 
tecknar endast en teori där man logiskt kan härleda vissa erfarenheter (E). Om T, så E. 
En första invändning som Rolston bemöter är att det vore omöjligt att på något sätt 
”mäta” värde utan någon form av upplevelse. Det går helt enkelt inte att mäta värde i 
strikt ”objektiv” mening17. Men det är enligt Rolston inget egentligt problem – vi 
förväntar oss att värde ska stimulera en respons. 
  Alltså kan vi förvänta oss att ett objektivt värde i naturen (To) ska stimulera en 
erfarenhet (E). Det här ”does not always mean that we value (have preferences satisfied) 
in what we evaluate (judge to be of worth)”18. Däremot måste det finnas en positiv 
upplevelse av värde. Om vi upplever icke-E, måste vi anta en felaktig registrering 
och/eller värdelösa delar av naturen. 
                                                 
13 Ibid, s. 196 
14 Ibid, s. 197 
15 Ibid, s. 197 
16 Ibid, s. 207 
17 Ibid, s. 215 
18 Ibid, s. 215 
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  Men om vi istället utgår från att värde endast uppträder med medvetande, (Ts), finns 
inget problem med icke-E, vilket ju endast innebär att E saknas i naturen. Däremot 
måste vi betrakta erfarenheten av värde (E) som något som framträder, vi måste placera 
värde i värderarens kreativitet, och värderaren i en i övrigt värdelös, eller värdemöjlig, 
värld. Vi hänvisas då till teorier om värde som ett epifenomen, eko, projektion eller 
liknande. Det här är en värdesubjektivistisk syn, som säger att värde måste upplevas för 
att kunna sägas existera. 
  Rolstons invändning är att det här är en stipulativ definition av värde, och dessutom en 
definition som stämmer dåligt med en ekologs erfarenheter19, eftersom en ekologiskt 
informerad person inser att t.ex. en blommas förmåga till fotosyntes är värdefull även 
om ingen värderare finns där för att uppfatta den. Däremot förnekar han inte att det 
mänskliga värderandet av naturen kan ge upphov till nya värden, men dessa är i så fall 
sekundära värden, överbyggnader på naturligt värde20. 
  Hans egen teori, som han anför som ett annat perspektiv, är att vända på ordningen. 
Liv och medvetande (som vi värdesätter) är konsekvenser, produkter av det som föregår 
dem, energi och materia (som vi också värdesätter). Men det innebär inte att energi och 
materia uppstår när vi finner liv och medvetande. På samma sätt som energi och materia 
genomsyrar – utgör grunden för och möjliggör – liv och medvetande, genomsyras den 
projektiva naturen av objektivt existerande naturligt värde, och på samma sätt betyder 
inte det faktum att värde framträder på en mänsklig nivå att det inte också existerar 
objektivt, utspritt i naturen. 
  Att vi inte har några organ eller instrument för att mäta värde objektivt, betyder inte att 
det inte finns där. 
 

”Valuing could just as well be an advanced kind of experiencing where a more 
sophisticated, living organism/instrument is required to register natural properties.”21

 
Sammanfattning 
  Det finns alltså både subjektivt och objektivt värde. Subjektivt värde är ett värde som 
uppstår för en värderare, ett extrinsikalt och instrumentellt värde. När jag slappnar av 
till musik är det ett subjektivt värde jag upplever – musiken i sig kanske är värdefull, det 
vet jag ingenting om, men den får ett värde av mig (är extrinsikalt värdefull) för att jag 
(instrumentellt) värdesätter dess förmåga att försätta mig i en avslappnande 
sinnesstämning. 
  Objektiva värden däremot finns där oavsett om någon värderare upplever dem eller 
inte. Mikrosfärerna som möjliggjorde bildandet av de första cellerna var värdefulla 
redan för flera miljarder år sedan, innan människan fanns, och skulle ha varit värdefulla 
även om människan (eller något annat moraliskt subjekt) aldrig funnits. 
  De objektiva värdena är naturliga värden, d.v.s. värden som existerar oavsett om någon 
medvetet skapat dem. Vi ska nu undersöka dessa naturliga värden närmare. 
  
Naturliga värden 
  Hur kan vi förklara naturliga värden? Rolston ger fem förslag. 
 
Naturligt värde som epifenomen 
  Pollen kan framkalla en allergisk reaktion, utan att det för den skull sker ”av naturen” 
eftersom den allergiska reaktionen inte är en del i dess fortplantningsroll22. Den 
allergiska reaktionen är en sidoeffekt som inte har någon direkt relation till det som 

                                                 
19 Ibid, s. 215 
20 Ibid, s. 28 
21 Ibid, s. 29 
22 Rolstons exempel. (Rolston, s. 208) 
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framkallar reaktionen, i det här fallet pollen. Att tillskriva pollen den epifenomenala 
egenskapen att vara en allergen talar om hur den allergiska reaktionen uppstår, men 
förklarar inte varför den gör det. Värde kan förklaras analogt med detta, så att man 
säger att en värde reaktion uppstår som svar på stimuli i naturen, men där reaktionen 
inte har någon betydelse för, något annat än en kausal koppling till, ett ting. Som 
förklaring till värde räcker inte denna förklaring, eftersom vi vill ha en förklaring som 
talar om verkliga orsaker. Om värde endast ses som ett epifenomen blir värderande ”a 
fluke without intelligible support in its stimulus”23. 
 
Naturligt värde som eko 
  Den här teorin säger att naturligt värde endast är ett eko, en representation av något 
annat som vi människor värdesätter. Vi tillskriver ett naturligt fenomen värde p.g.a. dess 
likhet med något annat, för människor värdefullt. Enligt Rolston räcker inte den här 
förklaringen, han menar istället att vad vi gör är att svara på något som vi observerar i 
det naturliga fenomenet, något som har övertoner av biologisk funktion. Att vi genom 
naturligt urval har förmågan att uppskatta sådana projekt av biologisk funktion kan inte 
bara vara en slump, en anomali. Det vore underligt om vi var utrustade med förmågan 
att värdera om den inte på något sätt gjorde oss bättre anpassade till vår hemnisch. Den 
mänskliga värderaren reflekterar det som faktiskt finns, ”ekot” är inte i naturen utan i 
värderaren. 
 
Naturligt värde som emergens 
  Men om vi antar att det finns något ting i världen som vi reagerar på, var finns värdet? 
En teori om naturligt värde som emergens menar att värde framträder först när det finns 
något att värdera, när det finns egenskaper som vi kan finna värdefulla. Vidare finns 
värdet endast i medvetandet, det framträder där i samma stund som vi upplever något 
stimuli. På så sätt knyts värde till nervsystem och center av medvetande, utan någon 
”upplevare” kan inte heller något värde finnas. Så även om det här kan ge en förklaring 
till många typer av värde täcker det inte in alla typer. Socker, t.ex., upplevs som sött av 
både människa och myra, men ”sötman” uppstår först när den upplevs. Däremot finns 
sockrets näringsvärde där oberoende av ett medvetande, för i det att sockerplantan 
producerar och lagrar socker för framtida bruk värdesätter den det. 
 
Naturligt värde som en ingång 
  Rolston föreslår en fjärde syn på naturligt värde. Han menar att en betraktare kliver in i 
en omgivande scen, och samtidigt tar in scenen. Betraktaren blir en del av en värld fylld 
av redan existerande värden. Visserligen framträder en subjektiv erfarenhet för att 
uppskatta vad som tidigare inte hade uppskattats (emergent värde), men objektet kan 
inte projicera värde om det inte samtidigt har något att erbjuda, har något som är 
värdefullt. Rolston ger ett exempel med någon som äter björnbär: 
 

”[T]he eater realizes the potential in blackberries (and incidentally enjoys their 
sweetness), but he will equally say that the eater captures nutrients embedded 
functionally into the ecosystem.”24

 
  Den uppfattade smaken är ett tillägg till objektivt existerande matkedjor. Den som äter 
”vaknar upp” mitt i händelser som föregår och övergår dess medvetande. Vad det 
handlar om är ett energiflöde som börjat med solstrålning, fångad via fotosyntes och 
omvandlad till stärkelse och kolhydrater, som sedan övertas och frigörs av den som äter 
bäret. 
                                                 
23 Rolston, s. 209 
24 Ibid, s. 212 
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  Det som är av värde i den här flödesmodellen är inte enbart energin, energiflödet, utan 
hela den projektiva naturen (d.v.s. naturen sedd som en historisk och systemisk process 
vilken för fram (”projects”) en utveckling25) och allting i den. Även om Rolston menar 
att allting som ingår i naturen har värde, anser han också att det finns en gradering och 
han ser framträdandet av medvetande som ett nytt värde, och ett av de högsta. Däremot 
framträder det inte i ett vakuum, utan träder in i ett område av objektivt naturligt värde. 
 
Naturligt värde som lärdom 
  Slutligen kan vi också lära av naturen, och lära av våra upplevelser, vårt värderande, 
av naturen. Vi kan förvisso välja vart vi riktar erfarenheten som naturen startar, men vi 
är hela tiden bundna av naturen i ett större perspektiv26. 
 
Sammanfattning 
  Vi har nu sett att värde kan vara både subjektivt och objektivt, och vi har undersökt 
begreppet ”naturligt värde” och kommit fram till att det bör förstås som en process, som 
en helhet i vilken vi som värderare deltar. D.v.s. objektivt naturligt värde finns överallt 
runt omkring oss, och när vi upplever naturen omkring oss deltar vi i ett dynamiskt 
utbyte av värde. 
  Men hur uppstår värde, i mer tekniska termer? Vi ska nu undersöka instrumentellt 
värde, intrinsikalt värde och vad Rolston benämner systemvärde, eller systemiskt värde 
(”systemic value”). Vi ska sedan se vad Rolston betraktar som moraliska subjekt 
respektive objekt. 
 
Typer av värde 
Instrumentella värden, intrinsikala värden, systemvärden 
  Det finns olika sätt som värde kan uppstå. Det kan projiceras från en värderare, ett 
värdesubjekt, på något annat ting, ett värdeobjekt, så att en värderare X finner ett objekt 
Y värdefullt, Y får då sitt värde utifrån, extrinsikalt. 
  Men Rolston föreslår en annan, mer radikal syn på värde, där värde projiceras inte på, 
utan från ett värdeobjekt, d.v.s. Y har vissa egenskaper som är ”värdemöjliga”. Däremot 
saknar Y förmågan till självreflektion, och kan alltså inte själv uppfatta dessa 
egenskaper som värdefulla. Men när X, som har förmågan att uppfatta värden, kommer 
i kontakt med Y upptäcker X dessa egenskaper, Y projicerar värde.  
  Det här ska inte förstås som att X finner egenskaper hos Y som är till hjälp för något 
mål som X kan tänkas ha, d.v.s. ett instrumentellt värde, utan det ska snarare förstås 
som att X uppfattar vissa egenskaper hos Y som värdefulla, oavsett om Y själv kan 
uppfatta dem eller inte. Det ska inte heller förstås som att värdet skapas när X 
observerar det, X upptäcker värde, men uppfinner det inte. Egenskaperna hos Y är 
värdefulla för deras egen skull, Y har ett intrinsikalt värde, är värdefullt i sig27. 
  Men en organism (A) kan också värdera en egenskap (E1) som finns i en annan 
organism (B), och på så sätt blir (E1), som är intrinsikalt värdefull, av instrumentellt 
värde för (A). (A) fångar sedan (E1), genom att t.ex. äta upp (B), och förvandlar den till 
något som (A) behöver – den tidigare för (B) intrinsikalt värdefulla egenskapen (E1) har 
blivit en för (A) instrumentellt värdefull egenskap (E2). Det här fångandet och 
förvandlandet av värden är vad som driver ett ekosystem28. 
  Men att (A) värderar (E1) instrumentellt innebär också att (A) värderar något annat 
intrinsikalt, för vilket (E1) är ett medel. Rolston säger: 
 

                                                 
25 Ibid, s. 197 
26 Ibid, s. 208 
27 Ibid, s. 117 
28 Ibid, s. 187 
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”No warbler eats insects in order to become food for a falcon; the warbler defends her 
own life as an end in itself and makes more warblers as she can.”29

 
  Den här processen sker innan människan, den moraliska agenten, värderaren, gör 
entré, och alltså är både de instrumentella och de intrinsikala värdena närvarande 
objektivt i ett ekosystem. 
  Sett ur det här perspektivet skapas inte värde av en värderare, utan värderaren är 
snarare en slags värdedetektor. Värdet i sig finns redan där och behöver upptäckas 
snarare än uppfinnas. 
  Men Rolston argumenterar inte bara för att organismer är värdefulla, utan att även den 
oorganiska naturen, arter och ekosystem är värdefulla. Ett ekosystem är decentraliserat, 
det försvarar ingen kärna och har således inget integrerat program. Att tala om ett 
ekosystem som använder något instrumentellt är felaktigt, det skulle förutsätta en vilja 
där ingen vilja finns. Av samma anledning blir det svårt att säga att ett ekosystem har 
intrinsikalt värde – vi kan inte säga att ett ekosystem har värde för sig självt, om det inte 
finns någon kärna eller något ”själv”. Däremot kan vi se att ett ekosystem innehåller 
intrinsikalt värde, i kraft av de organismer det innefattar, det har värde i  sig självt. 
 

”It is not a value owner, though it is a value producer. It is not a value beholder; it is a 
value holder in the sense that it projects, conserves, elaborates value holders 
(organisms).”30

 
  Det här är vad Rolston kallar ”systemvärde”. Systemvärdet består i plikter som uppstår 
gentemot ett helt system – det kan vara en organism sedd som system, det kan vara ett 
ekosystem och det kan också vara hela planeten Jorden – när vi observerar systemets 
produktivitet. 
  Tanken tycks vara att alla delar i systemet har värde, instrumentellt och intrinsikalt, 
och att det som har värde i systemet är produkter och mål skapade av systemet. Därför 
är det den produktiva processen i naturen, naturens tendens mot artbildning, 
befrämjande av liv och dess kreativa utveckling i stort, som vi har en plikt mot. En etik 
som inte tar hänsyn till systemvärde är inte en fullständig etik. Vi ska nu undersöka 
begreppen moraliskt subjekt och moraliskt objekt, och visa vad som är ett relevant 
moraliskt objekt. 
 
Moraliskt subjekt och moraliskt objekt 
  När man skiljer på moraliskt subjekt (eller moralisk agent) och moraliskt objekt talar 
man dels om vem som kan hållas moraliskt ansvarig, vem som har en plikt att 
respektera ett värde (subjekt) och dels om vem eller vad som kan bära värde (objekt). 
En vanlig uppfattning är att bara den som är en moralisk agent kan bära värde, och att 
alla andra värden genereras indirekt av plikter gentemot moraliska agenter. 
  Om vi antar att person (A) och (B) är moraliska agenter, är de i så fall båda bärare av 
värde, och har en plikt att respektera varandra. (B) är en djurvän och (A) kan då sägas 
ha en plikt att inte skada ett djur inför (B), inte för att djuret i sig har värde, utan för att 
(A) bör respektera (B)s känslor. 
  Rolston håller med om att den enda moraliska agenten är människan, och det i kraft av 
hennes frihet. Att utföra en handling instinktivt, att utföra en handling med 
nödvändighet, är att handla amoraliskt31. Det som gör att människan kan handla fritt är 
hennes högt utvecklade medvetande, något som saknas i naturen. Rolston skriver att 

                                                 
29 Ibid, s. 187 
30 Ibid, s. 187 
31 Ibid, s. 38 
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”nothing in nature has sufficient mental competence to be moral”32. Här ska man förstå 
”natur” som den grundläggande nivån där ”kultur”, som ett uttryck för ett självreflexivt 
medvetande, ännu inte framträtt. Det räcker inte heller att ingå i ett kulturellt 
sammanhang (som exempelvis boskapsdjur eller planterad skog) för att räknas som 
moralisk agent, utan det är helt avhängigt medvetandet, den ”mentala kompetensen”. 
  Däremot menar Rolston att inte bara moraliska agenter är moraliskt relevanta. Det som 
ger moralisk relevans är ytterst sett ett besittande av värde, allting som kan sägas ha ett 
värde är också moraliskt relevant och naturen har värde, därmed inte sagt att allt värde 
är absolut och okränkbart. Det finns en gradskala. 
  Viktigt här är att skilja på olika nivåer för värde. Grovt räknat finns tre nivåer – en 
objektiv nivå, en naturligt subjektiv nivå och en mänskligt subjektiv nivå33. 
  Den objektiva nivån innefattar fem steg – entropisk natur, tektonisk natur, geologisk 
natur, organisk natur och animerad natur. Det är här vi finner rent objektiva värden, vad 
Rolston betecknar som naturliga värden. De moraliska objekten här är värdefulla 
instrumentellt, för andra ting i systemet som helhet, och är värdefulla i sig, objektiva 
värdebärare. Den här nivån saknar däremot helt moraliska subjekt.  
  Den naturligt subjektiva nivån innehåller, liksom den objektiva nivån, även den 
animerad natur. I den animerade naturen finner vi djur som försvarar sin egen existens 
och har en viss grad av medvetande. På den här nivån är följaktligen koncentrationen av 
intrinsikala värden högre än på den tidigare. 
  Slutligen har vi den mänskligt subjektiva nivån, som innefattar mänsklig natur (den del 
av det mänskliga livet som är helt och fullt evolutionär) och mänsklig kultur (den del av 
det mänskliga livet som har förmågan att höja sig över de rent naturliga, evolutionära 
mekanismerna och där vi finner mellanmänsklig etik). Här finner vi den högsta 
koncentrationen av individualitet och därmed också av intrinsikala värden. 
  Systemet, den totala naturen, som helhet har systemvärde – och i systemet är 
instrumentellt och intrinsikalt värde utspritt. Att fästa vikt endast vid det individuella, 
mänskliga intrinsikala värdet, vore att bortse från helheten, från hur systemets olika 
delar relaterar till varandra34. 
 
Sammanfattning 
  Det finns fyra huvudsakliga sätt som ett objekt kan vara värdefullt. Det kan vara 
värdefullt för att någon annan värdesätter det, det får då sitt värde utifrån – extrinsikalt. 
Det här ska inte sammanblandas med instrumentellt värde, som innebär att något är 
värdefullt som ett medel för att uppnå något annat. Ett instrumentellt värde kan 
visserligen vara extrinsikalt, men det måste inte vara det. Vatten är instrumentellt 
värdefullt för ett träd, men man kan inte säga att det är extrinsikalt värdefullt, eftersom 
trädet inte kan värdesätta något. Intrinsikalt värdefullt är det som är värdefullt i sig, och 
som inte är värdefullt bara som medel. Slutligen har vi systemvärde, som är det sätt som 
hela system är värdefulla på, i kraft av deras förmåga att frambringa delarna i systemet. 
  Den som kan uppfatta dessa värden är en moralisk agent, och såvitt vi vet är 
människan den enda livsformen på jorden med ett tillräckligt avancerat medvetande för 
att göra detta. Däremot är det inte ett krav att man kan uppfatta värde för att kunna 
sägas vara värdefull, det räcker med att kunna bära ett värde. Vi ska nu se hur det går 
till på organism-, art- och ekosystemnivå. 
 

                                                 
32 Ibid, s. 38 
33 Ibid, s. 216 
34 Ibid, s. 217 
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Nivåer för värde 
Organismer 
  Om vi börjar med att undersöka varför människor anses ha värde, kan vi sedan gå 
vidare och se vilka argument som kan anföras för att inte begränsa värde enbart till 
människor. 
  En klassisk grund för människan som moraliskt objekt är att hon kan uppleva lust och 
smärta, och om vi antar att lust har ett egenvärde kan vi se den utilitaristiska principen 
om att maximera mängden lust och eller lycka35. 
  Vi kan också identifiera människor som individer vilka har planer, projekt, och därmed 
också önskningar och intressen av att uppfylla dessa projekt. På så sätt kan man 
argumentera för att vi har skyldigheter att respektera dessa önskningar och den 
mänskliga viljan, intentionen, blir till grund för värde36. 
  Men om en människa av någon anledning inte kan uppleva lust, smärta, intressen eller 
önskningar av någon anledning, vill vi ofta inte frånta den individen sitt värde. Istället 
hänvisar vi till en ”mänsklig natur” eller vissa karaktäristiska drag hos människor, som 
innefattar dessa egenskaper, och sedan gör vi en artavgränsning där vi säger att 
människor är den enda art som uppvisar dessa, och därför är den enda art som kan sägas 
vara ett moraliskt subjekt. 
  Vi ser då till mänskligheten som art, istället för till den individuella människan. Därför 
är det ytterst sett den mänskliga arten som är moraliskt betydelsefull, och den 
individuella människan får sitt värde eftersom hon är det konkreta uttrycket för arten. 
Men det finns ingen bra anledning att avgränsa det moraliskt betydelsefulla livet till 
enbart människor. Om vi knyter värde till medvetande, förmåga att uppleva lust och 
smärta, möjligheten att ha projekt och önskningar – då kommer vi få räkna in 
åtminstone högre primater, delfiner o.s.v. 
  Rolston väljer att lägga den relevanta moraliska nivån på organismer som: 
 

”a spontaneous cybernetic system, self-maintaining with a control center, sustaining 
and reproducing itself on the basis of information about how to make a way through the 
world.”37

 
  Dock med det extra kravet att organismen ska vara evolutionärt välanpassad till sin 
ekologiska nisch – d.v.s. genom naturligt urval väljs välanpassade organismer ut, och 
organismer som inte passar in i sin nisch dör ut38. 
  En sådan organism är ett normativt selektivt system, och alltså ett moraliskt relevant 
objekt39. 
 
Arter och ekosystem 
  Rolstons definition av relevanta moraliska objekt sträcker sig inte enbart till levande 
organismer, även arter och ekosystem inkluderas, som potentiella bärare av intrinsikalt 
egenvärde, om än inte som subjekt. 
  Arter har dels instrumentellt värde, vetenskapligt värde, lärande värde. Utrotnings-
hotade arter har underhållningsvärde och kunskapsvärde40. Att utrota arter är fel, dels 
för att man då berövar andra människor det instrumentella värde de kan få ut av arterna, 
och dels för att vi människor saknar rätten att utrota arter. 

                                                 
35 Collste, s. 34 
36 Ibid, s. 35 
37 Rolston, s. 98 
38 Ibid, s. 102 
39 Ibid, s. 100 
40 Ibid, s. 128 
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  Men utöver plikter till arter tolkade som plikter gentemot andra människor (moraliska 
agenter) har arter också ett egenvärde41. Det finns ett värde i artbildning (”speciation”) 
som har sin grund i förundran inför evolutionsprocessen som helhet. När vi dessutom 
säger att människor saknar rätten att utrota andra arter, kan vi ana ett värde hos arterna, 
för om de vore utan värde skulle det ju inte göra något om de blev utrotade42. 
  En brist i det här resonemanget är, enligt Rolston, att man betraktar människan som det 
enda moraliska objektet, allt annat i naturen, inklusive arter, ses som instrumentella 
delar, resurser med det enda syftet att tjäna mänskliga intressen, och det är inte ett etiskt 
förhållningssätt43. 
 

”To value all other species only for human interests is rather like a nation’s arguing all 
its foreign policy in terms of national self-interest.”44

 
  Vad Rolstons ekologiska etik kräver är istället ett ansvarsfullt beteende gentemot hela 
den biosfäriska jorden45, och då ska även arter ses som moraliska objekt. 
  Men är artbegreppet endast ett konstgjort begrepp? I så fall blir det omöjligt att tala om 
arter som moraliska objekt. Rolston hävdar att ”a species is a living historical form 
(Latin species), propagated in individual organisms, that flows dynamically over 
generations46.” Allt som Rolston behöver för sin argumentation är att ”species 
objectively exist as living processes in the evolutionary ecosystem47.” Man kan inte 
heller välja att bevara enbart specifika arter, eftersom arter existerar i samspel med 
varandra i en dynamisk dialektik48. 
  Arter försvarar genom evolutionen en form av biologisk identitet, vilket tar sig uttryck 
i hur arter anpassar sig efter sin miljö. Det är den dynamiska formen som bär värdet. Så 
även om arter inte kan betraktas som moraliska agenter, uppvisar de en integritet, de 
försvarar en livsform. Enligt Rolston anser alla etiker att människoarten är en art som 
inte bara existerar, utan även bör existera. Men varför ska det här gälla endast 
människan, som är en sen ankomst om än högt utvecklad? Även vi har utvecklats ur 
lägre livsformer, så det är rimligt att utsträcka moralen till att omfatta alla arter, allting 
som försvarar sin existens49. 
  När man utrotar en art, stänger man ner en generativ process, ett ”flöde av liv”, och det 
är etiskt fel. Liv existerar på flera nivåer, individuellt i organismen och kollektivt i 
arten, och även om man inte håller med om att arten föregår individen, kan man inte 
förstå individen som den enda nivån där liv är betydelsefullt. Samtidigt är naturen i 
ständig förändring, energi flödar, individer föds och dör, även arter dör ut – men när 
människan utrotar arter, mer eller mindre godtyckligt, förloras biologisk information, 
och den biologiska informationen, arterna, är nödvändiga för liv på jorden. Även 
individer är nödvändiga, men en förlorad individ kan ersättas – en förlorad art är 
förlorad för evigt. Det som bär värde, på artnivå, är ”the living drama, continuing with 
all its actors50”. 
  Återigen bör nämnas att arter inte har ett absolut värde, men generellt menar Rolston 
ändå att arter har högre värde än individer51. Individer för arter vidare, men arter föregår 

                                                 
41 Ibid, s. 129 
42 Ibid, s. 131 
43 Ibid, s. 132 
44 Ibid, s. 132 
45 Ibid, s. 133 
46 Ibid, s. 135 
47 Ibid, s. 135 
48 Ibid, s. 137 
49 Ibid, s. 143ff 
50 Ibid, s. 145 
51 Ibid, s. 140 
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individer. Det är således viktigt för Rolston att visa att arter har prioritet över individer i 
naturen, och det faktum att många händelser i naturen som missgynnar individer faktiskt 
gynnar arter. Utan brister på individnivå skulle inte en art som helhet utvecklas52. 
  På samma sätt som individuella organismer (undantaget människor) är amoraliska 
normativa system är arter det. Arter har, liksom individuella organismer, integritet och 
individualitet. 
 

”Again and again, processes of value found first in an organic individual reappear at the 
specific level: defending a particular form of life, pursuing a pathway through the 
world, resisting death (extinction), regeneration maintaining a normative identity over 
time, storied achievements, creative resilience learning survival skills.”53

 
  Rolstons syn på arter påverkar också hans syn på ekosystem. På samma sätt som 
individer är underordnade arter, är arter underordnade ekosystem. Ekosystemet utgör en 
grund för arter, och arter definieras i förhållande till sin ekologiska nisch. Arter har, som 
vi sett, ett egenvärde och eftersom arter bör bevaras, och endast kan bevaras i sin nisch, 
bör också deras nisch, deras ekosystem, bevaras54. 
  Det som gör människors utrotande omoraliskt är att det inte är relaterat till den 
evolutionära processen. Naturlig utrotning är en del av livet, och en del av det som 
driver utveckling framåt. Artificiell utrotning stänger av utveckling. Historiskt har det 
tillkommit fler arter än vad som utrotats, men i och med människans ankomst har 
proportionerna vänt55. 
  Enligt Rolston passar den mänskliga arten in dåligt i den biologiska historien. 
Människor, som art, maximerar visserligen sina egna artintressen liksom alla andra 
arter, men passar inte in i det mönster av biologiskt bevarande och utvecklande, den 
drift mot mångfald, som Rolston anser kan observeras i naturen56. 
  Med en endast subjektiv moral, en moral där vi har plikter enbart mot andra 
(psykologiska) subjekt, kan vi inte tala om plikter mot ekosystem. Ett ekosystem har 
inget medvetande och kan inte uppskatta någonting. Men, säger Rolston, anledningen 
till att vi föredrar en subjektiv moral är att vi är vana vid den från vår egna 
mellanmänskliga etik57. För att finna en sant ekologisk etik måste vi nu därför lämna 
den subjektiva moralen bakom oss, och vända oss mot en teori om ”objektivt 
systemvärde”. 
 
Projektiv natur 
  Moraliska subjekt har visserligen betydelse, men de bör hålla sig inom ramarna för ett 
objektivt tillräckligt system (ett ”objectively satisfactory system”). Rolston skriver: 
 

”The system creates life, selects for adaptive fit, constructs increasingly richter life in 
quantity and quality, supports myraids of species, escalates individuality, autonomy , 
and even subjectivity within the limits of decentralized community. If such land is not 
an admirable, satisfactory biotic community, why not?”58

 
  Vad betyder det då, rent konkret, att ha ”systemvärde”? En isolerad del av naturen, 
som ett gruskorn, kan ha instrumentellt värde, men kan inte sägas ha något intrinsikalt 
värde, det finns inget medvetande och inte heller någon strävan närvarande, inga 

                                                 
52 Ibid, s. 148 
53 Ibid, s. 151 
54 Ibid, s. 153 
55 Ibid, s. 154-155 
56 Ibid, s. 158 
57 Ibid, s. 190 
58 Ibid, s. 191 
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intressen eller projekt att försvara. Men det finns inga isolerade delar av naturen. Allting 
i naturen, även gruskornet, är en integrerad del i ett system. Gruskornet är en produkt av 
en systemisk projektiv natur, naturen som helhet, något som vi respekterar och 
värderar59. 
  Men när vi värderar en projektiv natur, är det inte utifrån dess instrumentella värde. 
Att värdera den instrumentellt vore att bara utgå från dess grund för vårt liv (subjektiv 
värdering) eller från dess grund för allt liv (objektiv värdering). Det är inte bara 
naturens förmåga att producera liv som vi värdesätter – naturen var inte ”inert and 
passive until acted upon resourcefully by life and mind60” – det vi värdesätter är den 
uppfinningsrika processen i naturen och ”[t]he inventiveness of systemic nature is the 
root of all value, and all natures created products have value so far as they are inventive 
achievements.61” 
  Vi uppskattar dessa processer i naturen för vad de är, och vad de är, är delar av en 
natur som vi också uppskattar. Det är allting uttryck för en positiv kreativitet, och där vi 
finner positiv kreativitet finner vi värde62. Det är lika riktigt att säga att naturens 
”objective (projective) achievments are of value in themselves as to say that the only 
value is subjective human excellece generated in the presence of nature’s wonders63”. 
  Vi värderar alltså naturens bedrifter, så som de tar sig uttryck i ett historiskt förlopp, 
och det är nu vi behöver den skiss över naturens historia som presenterades ovan. Men 
vi måste inte bara se och förstå en riktning i naturen utan även finna ett sätt att värdera 
denna riktning, och primärt handlar det om att gå från dialektiskt värde till evolutionärt 
värde. 
  Ett dialektiskt värde uppstår när ett moraliskt subjekt relaterar till ett moraliskt objekt. 
Subjektet är då tänkt som något som existerar separat från objektet, den objektiva 
naturen. Rolston menar att det här är missvisande, värde uppstår interaktivt – inte 
genom att ett moraliskt subjekt observerar ett passivt moraliskt objekt, en passiv natur, 
utan genom ett samspel mellan två ting (som kan vara objekt eller subjekt). Vidare är 
inte subjekt och objekt två motsatta poler – subjektet är en del av, ingår i, naturen, den 
objektiva naturen som värderas64. Vi är inte något som står vid sidan av naturen och 
värderar den utifrån, snarare är vi en del av naturen och att vi överhuvudtaget har 
förmågan att värdera naturen är en del av det historiska förlopp som vi värderar, vi har 
inte förmågan att värdera av en slump65. 
  Det här är ett holistiskt system, där de olika delarna är sammanlänkade och genererar 
varandra. 
 
Sammanfattning 
  Alla organismer (förutom människan, som har en särställning i kraft av att vara 
moralisk agent och del i en kultur) har intrinsikalt värde som amoraliska normativa 
system, givet att de har utvecklats och passar in i sin ekologiska nisch. De är också 
instrumentellt värdefulla som bärare av ”artskap”, och intrinsikalt som uttryck för en 
art. Arter i sin tur är intrinsikalt värdefulla som normativa system vilka existerar över 
tid, liksom organismer, och de är instrumentellt värdefulla som producenter av 
individuella organismer och intrinsikalt värdefulla som produkter av ett ekosystem. 
Ekosystem, slutligen, är systemiskt värdefulla som producenter och bärare av arter och 
organismer, som frambringare av liv och ordning. 

                                                 
59 Ibid, s. 193 
60 Ibid, s. 198 
61 Ibid, s. 198 
62 Ibid, s. 199 
63 Ibid, s. 201 
64 Ibid, s. 202-203 
65 Ibid, s. 207 
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  Vi har nu sett den första delen av hur naturen är värdefull enligt Rolston, och innan vi 
kommer till slutdiskussionen ska vi se hur detta värde påverkar oss människor, i kraft av 
att vara moraliska agenter. Hur bör vi handla när naturen är som den är? 
  
Från ”är” till ”bör” 
  Vad innebär det då för Rolston att ta steget från är till bör, vad är det vi gör? Enligt 
Rolston handlar det om att när vi värderar naturen, bör vi också följa naturen, men 
därmed inte sagt att vi alltid bör följa naturen blint. Rolston identifierar tre huvudsakliga 
olika sätt som vi kan följa naturen på. 
 
Naturligt eller konstgjort 
  Allting som sker i naturen följer på ett grundläggande, absolut sätt naturen, det finns 
ingenting som kan bryta mot naturlagarna sett ur det här perspektivet. Att vi människor 
kan flyga, t.ex., är inget brott mot naturlagarna eftersom vi använder naturlagarna för att 
överhuvudtaget kunna flyga. Även om människor i ett kulturellt liv inte är bundna till en 
strikt evolutionär natur, är vårt kulturella liv ändå i någon mening naturligt, en naturlig 
följd av vad vi är66. 
  Men även om vi på ett absolut sätt måste följa naturen, kan vi ibland välja hur vi följer 
naturen. Vi kan så att säga forma naturen efter vår egen vilja, och det är vad vi faktiskt 
gör när vi handlar som människor. Allt mänskligt, självmedvetet handlande, är på ett 
sätt onaturligt i det att vi inte följer den spontana naturen. Sett ur det här perspektivet är 
allt mänskligt handlande artifaktuellt67, konstgjort och utfört enligt egna mål. 
  Det här är två ytterligheter, å ena sidan tanken att allt som sker i naturen också är 
naturligt – å andra sidan tanken att allt mänskligt handlande är kulturellt betingat och 
konstgjort, onaturligt. 
 
Antropocentriskt 
  Ett mindre extremt perspektiv är att se det som att vi kan styra naturliga skeenden, vi 
kan i olika hög grad omdirigera naturens riktning. Rolston jämför med en segelbåt: 
 

”[I]f it had no skipper, it would be driven with the wind, but the skipper may set the 
sails to move crosswind or even tack against the wind, using the wind all the while.”68

 
  Vi följer då naturen på ett relativt sätt, beroende på hur mycket vi ändrar de naturliga 
förloppen, men alltid inom naturens givna gränser. På det här sättet kommer vi ifrån 
tanken att natur alltid måste stå mot kultur och öppnar istället för möjligheten att de två 
kan fungera som komplement till varandra. Det finns så ytterligare fyra sätt varpå vi kan 
följa naturen på det här relativa sättet. 
  Med en ökad ekologisk kunskap har vi också lärt oss att allt vi gör påverkar naturen, vi 
är alla del av olika ekosystem och på ett väldigt grundläggande sätt är vår mänskliga 
överlevnad beroende av att vi inte ödelägger dessa ekosystem. Men eftersom vi har 
förmågan att i olika hög grad frångå den spontana naturen och handla självmedvetet 
efter egna mål, kan vi också störa balansen i ekosystemen69. Vi kan då tala om att följa 
naturen i en homeostatisk mening, d.v.s. handla så att vi inte stör balansen i systemet, 
och om vi trots allt gör det utnyttjar vi naturen, och agerar onaturligt i homeostatisk 
mening. 
  Men kan man därför tala om att vi borde handla naturligt, följa naturen homeostatiskt? 
Rolston menar att det här synsättet egentligen bara inbegriper moraliska krav människor 

                                                 
66 Ibid, s. 33 
67 Ibid, s. 34 
68 Ibid, s. 35 
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emellan – vi har en skyldighet gentemot våra medmänniskor att inte överexploatera 
ekosystemen så mycket att vi hotar deras (medmänniskornas) överlevnad. Däremot ger 
det oss ingen grund för att säga att vi har skyldigheter mot ekosystemen för deras egen 
skull70. 
  Som vi har sett tidigare är naturen i sig inte moralisk, utan snarare amoralisk, och vi 
kan alltså inte heller identifiera naturen som en moralisk agent genom att personifiera 
den som t.ex. ”Moder Jord”, så vid en första anblick kan idén om att följa naturen i en 
imitativ etisk mening tyckas absurd. Som Rolston påpekar kan man inte hävda att 
naturen bör följas på samma sätt som en kristen bör följa Jesus, eller en buddhist bör 
följa Buddha71. Det går inte att utläsa mellanmänsklig moral, som t.ex. ”det är fel att 
ljuga”, ”man ska hjälpa de svaga” o.s.v. ur naturen, däremot kan det finnas värden i 
naturen, och även moraliskt relevanta värden. Så även om vi inte kan utläsa en 
mellanmänsklig moral (”interhuman ethic”) ur naturen, kan vi utläsa kriterier för en 
moral mellan människor och andra arter (”interspecific ethic”) ur naturen. Att spontant 
naturliga ting inte är moraliska agenter, att den spontana naturen är amoralisk, innebär 
inte att det inte finns något moraliskt i vår relation till den. Naturen är amoralisk, men är 
inte moraliskt irrelevant för en moralisk agent. 
 
Ekocentriskt 
  Rolston identifierar tre miljöer för mänsklig existens72, och med tre sinsemellan olika 
grundläggande moraliska principer. Den urbana miljön som är fullt ut kultiverad och 
skapad av människor, för människor styrs av mellanmänsklig, humanistisk etik. Den 
rurala som är en slags blandzon där mänsklig, artificiell kultur möter den spontana 
naturen och är den plats där naturliga värden omvandlas till kulturella värden, styrs av 
en homestatisk princip. 
  Slutligen har vi den vilda, orörda naturen som tillhandahåller platser för rekreation, 
avkoppling och skönhet, och de moraliska kriterierna här är, enligt Rolston, svårare att 
identifiera, men likafullt verkliga och närvarande. Vid en första anblick kan det tyckas 
som att vi endast använder den vilda naturen, inte följer den. Men när vi uppskattar 
naturens skönhet är det just den vilda, spontana, naturen som vi uppskattar – det som 
skänker oss njutning är, enligt Rolston, deltagandet i, och följandet av, naturen och det 
vi uppskattar är inte något som vi uppfinner, utan något vi upptäcker73. På så sätt är det 
en annan slags uppskattning än den vi kan ha inför ett konstverk, eftersom konstverket 
är något av människan skapat, medan exempelvis en vild höks flykt över himlen finns 
där utan oss. 
  Vi går då inte från ett naturligt ”är” till ett etiskt ”bör”, utan från ett naturligt ”är” till 
ett naturligt ”är gott”, och i det ögonblicket blir vår relation till naturen i förlängningen 
också moralisk. Rolston säger: 
 

”We follow what we love, and the love of an intrinsic good is always a moral 
relationship.”74

 
  Om vi observerar något i naturen, och upplever njutning av det, är det fenomenet i sig 
vi finner njutbart. Anledningen till att vi finner det njutbart är inte att vi har projicerat 
ett värde på fenomenet, utan att fenomenet har egenskaper som vi finner njutbara, och 
om vi har accepterat att det som är njutbart också är värdefullt, har vi alltså upptäckt, 
inte uppfunnit, ett värde i naturen75. Med det här värdet följer sedan att vi (moraliska 
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agenter) har plikter gentemot det. Anledningen till att vi ska respektera det här värdet 
tycks enligt Rolston vara tvådelad – dels utifrån mellanmänsklig etik, eftersom det finns 
människor som finner vild natur värdefull bör vi respektera den för deras skull, men 
som ett viktigare skäl menar Rolston att vi måste uppskatta inte bara det mänskliga, 
kulturella utan även det rurala och vilda, för att vara fullt utvecklade tredimensionella 
personer. 
  Vi kan också dra lärdom av naturen, använda naturen för att uppfatta ett större 
sammanhang i våra liv, eller få perspektiv på våra liv. Vi kan lära oss karaktär av 
naturen. Återigen anför Rolston argumentet att vi inte lever ett fullt liv förens vi 
studerar den ”naturliga ordningen” och sluter fred med den76. Vi följer då naturen i en 
utbildande mening. 
 
Sammanfattning 
  När vi har identifierat hur naturen har värde, behöver vi också anta en hållning 
gentemot den. Vi behöver finna ett sätt att förhålla oss till naturen som moraliskt objekt, 
och inte bara som en resurs, vi måste finna ett sätt att följa naturen. Om vi ska kunna 
tala om att följa naturen måste vi också kunna göra ett val – något som inte är möjligt 
om vi menar att allt handlande är naturligt eller att allt handlande är onaturligt. Rolston 
identifierar en mellanväg, där vi kan välja i vilken utsträckning vi ska anpassa oss efter 
naturen. Men om vi ska ha ett sant etiskt förhållningssätt till naturen, krävs det också att 
vi inte sätter människan i centrum, utan att vi tar hänsyn till de värden som (oberoende 
av människan) finns i naturen. 
  Som moraliska agenter, individer med förmåga att uppskatta värden inte bara för vår 
egen skull, bör vi respektera naturens värde. Som vi har sett ligger naturens värde i dess 
projektiva förmåga, så det är ytterst denna projektiva förmåga vi bör respektera – dels 
för vår egen skull, för att den är nödvändig för vår existens och för att ett uppskattande 
av naturen som den är gör oss till hela människor – men även för dess egen skull, för att 
den positivt kreativa förmågan i naturen är något i sig värdefullt. 
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Del II - Diskussion 
 
  Jag tar nu upp mina egna kritiska synpunkter på Rolstons teori, men lyfter även fram 
sådant som jag anser vara positivt. 
 
Kritik 
Är värde en naturlig egenskap? 
  Låt oss börja med att undersöka Rolstons värdeteori lite närmare. Värde är enligt 
Rolston en egenskap hos ett objekt, i ett objekt. En organism (ett levande objekt) har 
egenvärde, är värdefull för sig själv, vilket kan ses i att den försvarar sin egen existens. 
Det här är relativt oproblematiskt, om vi menar att värdet uppstår för att organismen 
värderar sig själv. Men enligt Rolston är det ju så att organismen, värderaren, inte 
uppfinner utan upptäcker ett värde. 
  Här haltar hans argumentation betydligt – hans främsta argument för att värde 
upptäcks istället för uppfinns är att det känns intuitivt riktigt att tänka sig att en förmåga 
(en blommas fotosyntes) är värdefull oavsett om det finns någon värderare närvarande. 
Men varför är det så, och är det verkligen intuitivt riktigt? 
  Vi måste också fråga oss vad det är som bär värde här. En förmåga kan vara bärare av 
värde, och är generellt sett värdefull för den som bär förmågan, men den kan också vara 
värdefull för någon annan. En blommas fotosyntes är värdefull även för en växtätare. 
Men kan en förmåga vara objektivt värdefull? Det verkar mer intuitivt riktigt att säga att 
en förmåga (fotosyntes) är värdefull endast subjektivt – i det här fallet är fotosyntesen 
värdefull för blomman, men utan blomman skulle fotosyntesen sakna värde. 
  Den objektivistiska synen77 kräver att vi betraktar ”värdefullhet” som en egenskap, 
men som en egenskap av en annan kategori än ”naturliga” egenskaper, en icke-naturlig 
egenskap. Problemet är att det inte går att observera en sådan icke-naturlig egenskap 
som ”värdefullhet” annat än genom upplevelse av den78. Det blir då omöjligt att skilja 
på upplevelse av värde och existens av värde. Rolstons försök att förklara värde analogt 
med energi och materia brister, eftersom energi och materia, till skillnad från värde, kan 
mätas objektivt – d.v.s. med instrument som själva saknar medvetande – medan han 
säger att värde kanske behöver ett mer sofistikerat instrument, en levande organism, för 
att uppfattas.  
  Men varför är det så viktigt för Rolston att påvisa att värde existerar objektivt? Rolston 
vill visa att värde kan existera utan en värderare, och skälet till det är att hans teori om 
systemvärde kräver det. Instrumentella och intrinsikala värden, om vi med intrinsikala 
värden endast avser egenvärden, kan försvaras utifrån en subjektivistisk värdeteori. Men 
det skulle innebära att endast medvetandecenter kunde ha primärt, intrinsikalt värde och 
att allt annat vore av sekundärt, instrumentellt värde för dessa medvetandecenter. 
 
Naturens objektiva värde 
  Eftersom Rolston vill bygga en teori som tillskriver naturen, sedd som ett system, 
primärt värde, måste han visa att det finns en tredje värdetyp, och eftersom den 
värdetypen – systemvärde – ska tillskrivas ett objekt som saknar medvetande, behöver 
han förklara hur någonting kan ha egenvärde utan att vara ett subjekt. Men om vi nu har 
visat att det inte går att bevisa, epistemologiskt, att värde existerar objektivt, utan ett 
värderande subjekt, vilken alternativ väg kan Rolston då ta? 
  Det första Rolston gör är att påvisa att lika lite som vi kan bevisa värdens objektiva 
existens, kan vi motbevisa dem. Det här öppnar visserligen för möjligheten att objektiva 
värden kan existera, men vi måste kräva mer av en teori än så. 
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  Rolston radar sedan upp ett antal indicier. Han vill visa att det finns företeelser som vi 
med nödvändighet värderar för deras egen skull. När vi exempelvis fascineras av 
naturens förmåga att bringa fram ordning och liv, är det inte bara vår egen existens vi är 
tacksamma över. Men att vi värderar den skapande förmågan för vad den är i sig utan 
att den faktiskt är värdefull i sig behöver inte vara en anomali. Rolston hävdar att vi inte 
skulle ha utvecklat en förmåga att värdera om den inte vore fördelaktig för oss på något 
sätt, och väl så. Men det betyder inte att vår förmåga att värdera måste knyta an till 
något i naturen objektivt existerande värde. På samma sätt som existensen av olika 
religioner inte behöver betyda att de olika gudar som refereras till måste existera, 
betyder vår förmåga att värdera inte att värden måste existera (utanför vårt värderande 
medvetande). Det kan mycket väl vara så att vår förmåga till ett (fiktivt) värderande ger 
oss en evolutionär fördel, och det är inte alls omöjligt att en förmåga som värderande 
(vilken inte utpekar någonting i naturen objektivt existerande) utvecklats evolutionärt. 
Förutom religiöst beteende och värderande, har vi också fantasi, som ju får ses som en 
förmåga att bilda ”mentala representationer” av icke-objektivt existerande idéer. 
  Det här är visserligen inget bevis mot Rolstons teori, men han har inte heller själv 
lyckats bevisa att värden äger objektiv existens. 
 
Värdens existens 
  Om vi nu backar tillbaka till vad Rolston kallar för ”systemvärde” och antar att värde 
trots allt kan existera på egen hand, måste vi visa hur det vore möjligt. Vi måste se vad i 
naturen det är som bär värde, för även om Rolston menar att värde inte måste upplevas 
för att kunna sägas existera, måste det ändå bäras av något. Om detta något inte är ett 
moraliskt subjekt vad är det då? 
  Rolstons svar är att det är förmågor i naturen som bär värde. Närmare bestämt naturens 
förmåga att producera egenskaper som är värdefulla i sig. Exempel på sådana 
egenskaper är autonomi, individualitet, mångfald och förmågan att uppfatta värden. Om 
vi värdesätter dessa egenskaper intrinsikalt (finalt), måste vi värdesätta naturen 
åtminstone instrumentellt. Men när vi gör det är vi fortfarande kvar i en subjektiv etik, 
där värdet är beroende av en värderare. Rolston menar att vad vi egentligen värderar är 
den uppfinningsrika processen i naturen, och att det är den processen som är roten till 
allt värde. 
  Återigen gör Rolston ett antagande om att vad vi värderar också är någonting som 
finns och man får ställa sig frågan hur värde och existens relaterar till varandra. I en 
mening kan man säga att värde medför existens, i så mening att om jag värdesätter 
någonting, har jag också ett koncept av det jag värdesätter. Om jag exempelvis 
värdesätter Gud måste jag också ha en idé om vad Gud är, och alla idéer jag har 
påverkar mig i någon mening79. Om jag då med existens menar förmågan att påverka 
någonting annat, så ja, då existerar Gud, men endast i en svag, subjektiv mening. Min 
idé om Gud kan visserligen påverka andra, men då endast i andra hand, genom mig. För 
Rolston tycks värderande implicera existens i en starkare mening, och hans försvar för 
detta är, som vi sett ovan, att det inte vore förenligt med en evolutionär process, och 
därigenom onaturligt, att utveckla en förmåga att värdera om det inte också fanns något 
värde. Det här är, som vi också såg ovan, ett alldeles för starkt antagande. 
  Men vi har fortfarande kvar möjligheten att den uppfinningsrika processen i naturen är 
objektivt (eller subjektivt) värdefull, och vi har nu anledning att titta närmare på 
Rolstons idé om en riktning i naturen, som den tar sig uttryck i en naturhistoria. 
 
Systemvärde 
  För att överhuvudtaget kunna tala om att naturen kan vara värdefull som en process 
måste vi kunna identifiera den som en sådan. En process är något som sker över tid, det 
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har en startpunkt och en riktning. Rolston menar att om vi studerar naturens utveckling, 
med start så långt bakåt som vi kan komma med modern vetenskap, ser vi att den har 
utvecklats i en riktning mot liv, medvetande, mångfald och ökad komplexitet. Om vi för 
enkelhetens skull antar att Rolston har rätt i den här tolkningen, måste vi fortfarande 
kunna visa att den här utvecklingen är moraliskt relevant. 
  På en subjektiv nivå kan vi säga att utvecklingen mot liv är något gott i det att den har 
genererat oss som levande varelser. Men det här är återigen en instrumentell värdering, 
och det är möjligt att tolka den här utvecklingen som ond, om det t.ex. visar sig att 
existensen av liv är något negativt. Det är alltså en värdering som är beroende av att vi 
värderar liv, antingen som ytterligare ett instrumentellt värde eller som ett intrinsikalt 
värde. 
  Men för att processen ska vara moraliskt relevant på en objektiv nivå, som ett 
moraliskt objekt, krävs det mer. Vi har hittills visat att naturen som process är värdefull 
instrumentellt som frambringare av värde, men vi behöver nu ta steget från dialektiskt 
värde till evolutionärt, holistiskt värde. Om jag har förstått Rolston rätt handlar det om 
att inte värdera delarna i systemet individuellt – ingenting i systemet föregår något 
annat, samtidigt som allting bygger på vartannat. 
  Tyvärr presenterar Rolston aldrig någon klar och tydlig bild av hur det här fungerar. 
Istället hänvisar han till intuitioner, och till att allting i naturen är en del av naturen. I en 
sådan teori blir det svårt att bedöma någonting moraliskt. Man blir tvungen att 
identifiera en relevant moralisk bedömningsnivå för varje handling och vi hamnar i en 
form av relativism. 
 
Värde i den moraliska kulturen 
  Det är nu det blir viktigt att skilja på natur och kultur. Rolston drar gränsen vid 
självmedvetande, och konstaterar att människan är den enda organismen med tillräckligt 
hög mental kapacitet för att kunna räknas som moralisk agent. Återigen blir hans 
resonemang vagt. 
  Att vara en moralisk agent är att agera självmedvetet moraliskt övervägande, och att 
kunna välja en handling över en annan baserat på detta övervägande. Ingen annan 
organism besitter den här förmågan, enligt Rolston. Man kan åtminstone tänka sig att 
det här stämmer, och i så fall är valet av människan som den enda moraliska agenten 
godtyckligt. 
  Det finns också individuella människor som saknar den här förmågan till 
självreflektion, så det blir nödvändigt för Rolston att identifiera inte individuella 
människor som moraliska agenter (om han inte vill exkludera de människor som saknar 
moralisk förmåga) utan mänskligheten som art. Artbegreppet är kontroversiellt, och en 
fullständig genomgång här vore inte möjlig. Vad Rolston hävdar är att arter är en 
”living historical form”80 som tar sig uttryck i individuella organismer, men det är svårt 
att dra tydliga gränser mellan arter, och Rolston lyckas inte ge någon precis definition.81

  Men om vi accepterar att människans förmåga (som art) till moralisk reflektion gör 
henne till en moralisk agent, och på så sätt placerar henne delvis utanför en evolutionär 
natur (för ingenting kan stå helt utanför naturen, som vi sett ovan), och accepterar 
förmågan till moralisk reflektion som grundande för en inomkulturell moral, måste vi 
finna en grund för moral inom naturen. 
 

                                                 
80 Rolston, s. 135 
81 Det här blir ett problem även när han talar om arter som moraliska objekt, om än inte lika stort. När det 
gäller arter som moraliska objekt hänvisar han till att arter kan sägas vara en generativ process som 
försvarar sin existens. Här spelar det inte lika stor roll att man inte kan göra en tydlig skillnad mellan 
arter, så länge det går att visa att liv flödar både på art- och individnivå, vilket jag anser att Rolston klarar 
av. 
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Mellan kultur och natur 
  Vi är nu tillbaka vid den uppfinningsrika processen. 
 

”The inventiveness of systemic nature is the root of all value, and all nature’s created 
products have value so far as they are inventive achievements.”82

 
  Det är frestande att tolka det här som att uppfinningsrikedomen är roten till allt värde i 
naturen, men eftersom Rolston trots allt skriver att alla naturens skapade produkter har 
värde i den mån de är uppfinningsrika bedrifter, måste man nog tolka det som att allt 
värde har sin rot i denna uppfinningsrikedom. Däremot bör man nog förstå det som att 
Rolston menar att allting har sprungit ur naturen, även den mänskliga kulturen, så att 
även om det kan förekomma andra inomkulturella värderingar utgår de ytterst från den 
uppfinningsrika processen. 
  På så sätt tänker sig nog Rolston att han kan härleda objektiva värden ur naturen. Ett 
problem blir då emellertid hur man kan härleda moraliskt ansvar ur förmåga till 
moralisk reflektion. Om den moraliska reflektionen i sig inte är grunden till värde, så 
måste Rolston argumentera för att vi bör använda vår evolutionärt utvecklade förmåga 
att uppfatta värde, till att faktiskt handla i enlighet med den. Att handla i enlighet med 
evolutionen är vad Rolston betraktar som att handla naturligt, och det utgör kriteriet för 
riktigt handlande utanför kulturen, som vi ska se nedan. 
  Men Rolston menar också att vår förmåga att handla moraliskt inom kulturen är 
evolutionärt betingad, och alltså är naturlig och moraliskt riktig givet de normer som 
gäller inom naturen. Samtidigt menar han att det är moraliskt fel att handla i enlighet 
med den evolutionära naturen inom kulturen i vissa tillfällen, t.ex. när det gäller att äta 
andra människor. Anledningen till att det är fel, tycks vara att det är destruktivt mot 
kulturen som helhet83. Men varför är det fel att skada kulturen? Enligt Rolston borde det 
vara för att kulturen även den är ett uttryck för uppfinningsrikedomen i naturen, även 
om det i sekundär mening även kan vara för att kulturen är av instrumentellt värde för 
människoarten. 
 
Värde i den evolutionära naturen 
  Återigen är vi tillbaka i att allt värde utgår från den uppfinningsrika processen i 
naturen. Men är verkligen allting som är uttryck för den processen värdefullt? Rolston 
tar upp exemplet dels med cancerceller och dels med parasiter och virus. Att 
cancerceller skulle vara värdefulla avfärdar han med att en cancercell är en ”misfit in 
the body”84 och alltså inte kan sägas passa in i den evolutionära naturen. Parasiter och 
virus däremot har värde, så länge de bidrar till den uppfinningsrika processen, så länge 
de bidrar till att öka mångfalden, vilket de gör genom sin egen existens som organismer 
med intrinsikalt värde och så länge de inte dödar eller slår ut individer i allt för hög 
utsträckning85. 
  En i sammanhanget besvärlig konsekvens är att HIV-viruset nog måste anses ha ett 
existensberättigande utifrån det här perspektivet, så länge det inte hotar den mänskliga 
artens överlevnad som helhet. Det är anmärkningsvärt att Rolston väljer att inte 
kommentera det här, men får väl antas bero på att hans text är skriven 1988, och HIV-
epidemin inte hade brutit ut för fullt ännu. Men det är ändå svårt att se hur han skulle 
kunna komma till en annan slutsats. 
  Ytterligare en konsekvens, som Rolston visserligen berör men inte utvecklar fullt, är 
att man kan ifrågasätta människoartens existensberättigande. Rolston kommenterar att 
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83 Ibid, s. 81 
84 Ibid, s. 103 
85 Ibid, s. 104 
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utrotningstakten i naturen ökat dramatiskt sedan människans ankomst, och att mängden 
arter nu för första gången minskar. En viss artutrotning har alltid ägt rum, och har 
fungerat instrumentellt som ett sätt att driva på evolutionen, men, säger Rolston, när vi 
människor utrotar arter ”på eget bevåg”, sker det inte längre i samspel med den 
evolutionära naturen och det är därför moraliskt fel. 
  Slutsatsen som man kan dra av det här (men som Rolston undviker) är att människan 
uppträder som en parasit eller ett virus gentemot naturen, och dessutom en parasit eller 
ett virus som är övervägande destruktiv. Alltså måste man fråga sig om människan 
verkligen har ett existensberättigande. Trots detta tycks Rolston hålla med om att 
människan är en art som inte bara finns, utan även bör finnas, eftersom hon uppfattar 
sin egen existens. Här finns en stor brist i hans resonemang – om han ska vara 
konsekvent så är den enda anledningen till att en art bör finnas till att den är ett positivt 
kreativt uttryck för den uppfinningsrika processen i den evolutionära naturen. 
  Ett till problem med den här synen är vilket tidsintervall man ska använda sig av. När 
Rolston säger att den mänskliga, avsiktliga utrotningen av andra arter är onaturlig, för 
att den bryter mot den evolutionära naturens riktning, har han godtyckligt valt en tid 
före människans ankomst som normativ. Det finns ingenting som säger att den 
evolutionära naturen inte själv har frambringat avsiktlig utrotning. 
 
Varför naturen inte är normativ 
  En ännu allvarligare invändning är den som kan riktas mot evolutionär natur som 
normativt system. Rolston själv påpekar att om naturens utveckling berodde enbart på 
slump, så skulle man inte kunna tala om naturen som ett normativt system. Men, säger 
han, slumpelementet i naturen är i sig en del av den evolutionära naturen och fungerar 
som en diversifikationsgenerator. Det här besvarar visserligen en möjlig invändning, 
men det är inte bara närvaron av ett slumpelement som är ett hinder för att betrakta 
evolutionär natur som ett normativt system. 
  För att ett system ska kunna räknas som normativt, måste det kunna visas att det gör ett 
val, intentionalt eller överlagt86. Distinktionen mellan intentional och överlagd är inte 
enkel eller okontroversiell, men i sammanhanget är den irrelevant. Vad som är relevant 
är att det krävs ett medvetet val och att den evolutionära naturen är oförmögen att göra 
val. En medveten agent kan välja att avstå från något nyttigt nu, till förmån för en 
eventuell framtida större nytta. Den evolutionära naturen gör inget sådant val. När t.ex. 
en mutation uppstår, stannar den evolutionära naturen inte upp och överlägger, för att 
komma fram till om den ska välja mutationen som finns för handen nu, eller om den ska 
vänta på en mer fördelaktig mutation längre fram. 
  Rolston jämställer att vara värdefull med att vara normativ, men de är inte identiska. 
En historisk process kan vara värdefull men den kan inte vara normativ, eftersom den 
inte har något medvetande. 
 
Sammanfattning 
  De största bristerna i Rolstons teori finns i hans resonemang kring värdens objektivitet, 
existensen av intrinsikala värden, distinktionen mellan kultur och natur, samt i hans 
redogörelse för den evolutionära naturens riktning och hur den evolutionära naturen är 
värdefull. 
  När det gäller objektivitet bygger resonemanget på att vi inte kan veta att objektiva 
värden inte existerar samt en hänvisning till intuitioner som antyder att de kan existera. 
När han sedan anför positiva bevis för att värden existerar, gör han en glidning. Från att 
säga att vi värderar något, tar han steget till att säga att om vi värderar något så finns det 
också ett objektivt, och inte bara ett subjektivt, värde. Det förutsätter en 
värdeobjektivistisk syn som han inte kan belägga. 
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  Som en följd av detta blir också de intrinsikala värdena problematiska. För att något 
ska vara intrinsikalt värdefullt, på det sätt som Rolston använder begreppet, krävs att 
värde är en objektiv (icke-naturlig) egenskap. Vad han kan säga är att något är finalt 
värdefullt, värderat för vad det är i sig, men fortfarande alltså värderat av ett subjekt. 
Det räcker emellertid inte för den värdeteori utan värderare som han försöker försvara. 
  När det gäller distinktionen mellan natur och kultur misslyckas han med att utmåla en 
skarp gräns, vilket i och för sig inte behöver vara ett avgörande problem. Men han 
måste fortfarande förklara varför endast människor (och alla människor) ska räknas som 
moraliska agenter. 
  Slutligen är vi framme vid det riktigt stora problemet. För att Rolstons teori ska hålla, 
måste han kunna visa att naturen inte bara är värdefull, utan även normativt värdefull. 
Det misslyckas eftersom han inte kan visa hur naturen kan ses som ett normativt system. 
 
Slutdiskussion 
En alternativ tolkning 
  Det finns delar i Rolstons teori som är intressanta. Idén om ett holistiskt perspektiv, att 
det som är värdegrundande står att finna i helheten och inte i de atomära delarna, skulle 
med fördel kunna utvecklas vidare. Det skulle kunna innebära att man värderar naturen, 
inte som blott en resurs vi människor står vid sidan av, och kan utnyttja som vi vill, utan 
som en helhet som vi är del av. Jag tror inte att ett sådant resonemang kräver en existens 
av objektiva värden – naturen är värdefull för allt levande i den, men subjektivt och inte 
objektivt värdefull. Vidare tror jag mer på att betrakta samarbete och samverkan som 
den normativa aspekten i naturen, inte för att det bottnar i en evolutionär process, utan 
för att det är den rationella attityden hos ett system gentemot sina beståndsdelar. 
   
Avslutande kommentarer 
  Vi har nu sett hur Holmes Rolston III argumenterar för att naturen är värdefull. Vi har 
också sett några brister i hans resonemang, men även (hoppas jag) några tänkvärda 
resonemang. 
  Rolston slår mig i första hand inte som en filosof i analytisk mening. Hans resonemang 
och argumentation saknar ofta en önskad tydlighet och klarhet – han ger t.ex. många 
empiriska exempel på vad vi värderar, utifrån hur vi beter oss och hur vår lagstiftning 
ser ut, för att sedan hävda att det vi värderar är värdefullt just för att vi värderar det. I en 
etisk teori är det annars önskvärt att få klarare, och framförallt säkrare, besked om vad 
som är värdefullt och varför. Det här kan visserligen hänga samman med hans holistiska 
syn på värde, och det är mycket möjligt att synen på värde i en sån tolkning blir 
annorlunda än den är i en dualistisk teori. Men frågan är om man då kan tala om 
objektiva värden, på det sätt som Rolston gör, inom ramarna för en sådan holistisk teori, 
eller om inte värde ska ses som något mer dynamiskt. 
  Men om Rolston inte är den skarpaste analytikern, så är han åtminstone väldigt 
engagerande, och vad han saknar i analytisk skärpa kompenserar han mer än väl i 
visioner. Det är nog snarare så man ska betrakta honom – som en framåtblickande 
visionär, som kan hjälpa oss att tänka i nya banor. 
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