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Vid ett flertal tillfällen under ett pågående projektarbete om moralisk diskurs, avseende 

empiriska studier av Samtal om moral och samtal som moral (Adelswärd & Forstorp 

1992), har vi med stor nyfikenhet närmat oss olika sociokulturella kontexter för insamling 

av data och fördjupat studium av sådana samtal. Projektets uppläggning har varit av sådan 

art att tillgången till empiriska fält varit avgörande för den kommunikativa och 

kontextuella inriktning som valts vid studiet av kommunikation och moral. Vår 

bedömning var att det i det moderna samhället med dess institutioner och ritualer åte1f inns 

mängder av sådana situationer, exempelvis där känsliga ämnen omtalas, där värderingar 

är en viktig del av den kommunikativa agendan eller där människor moraliserar kring 

användningen av kommunikativa handlingar. 

Det finns många sådana ytterst spännande empiriska miljöer att analysera i det 

moderna samhället, men för att bli insläppt i dessa måste man, enligt god forskningsetisk 

sed, begära tillstånd av grindvakter i form av högsta chefer eller gräsrotsbyråkrater. 

Glädjande nog har det ofta varit möjligt för oss att få tillstånd att närvara i sådana 

situationer för att spela in samtal på band och studera själva kommunikationen på plats. 

På detta sätt har vi inom projektets ram kommit att studera kommunikativa praktiker inom 

media (Forstorp 1994c; 1994d; 1994e), sjukvård (Adelswärd & Forstorp 1994; 

Adelswärd & Sachs 1995a; 1995b ), krigsmakt (Forstorp, in prep ), jakt (Adelswärd, in 

prep), vapenfriutredningar (Adelswärd & Säljö 1995). 

Vid andra tillfällen har det varit helt omöjligt att komma vidare med forskningen, inte 

för att gehör saknats för den typ av frågor vi ställt oss, utan ofta för att vissa 

verksamheter i snittpunkten mellan offentligt och privat är omgärdade av sekretess . Inom 

den tolkningsram som utvecklats har vi kommit att förstå sekretessen som en signifikativ 

mekanism för att garantera vissa kvaliteter inom den moderna institutionella praktiken, 

sekretessen som den legala sanktion med vilken vissa kommunikativa handlingar i fo1m 

av samtal och texter garanteras en viss behandling. Förekomsten av 
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sekretessbestämmelser inom olika professioner måste naturligtvis respekteras enJigt 

forskningens moraliska codex. Samtidigt tvingas vi som forskare med intresse för moral 

och kommunikation kapitulera just framför den låsta dörr där vi, tack vare sekretessen, 

vet att det pågår sådant som vi mycket gärna skulle vilja studera, just för att verksamheten 

har sanktionerats som "känslig". 

Denna begränsande erfarenhet har gällt vissa av våra förfrågningar inom bank, finans 

och företagsvärlden samt inom vissa delar av sjukvården. Genom detta har vi lärt oss att 

privat- och affärsekonomiska interaktioner, liksom samtal om vår hälsa, ofta är 

kringgärdade av sådana skydd för de ingående parterna, vilka samtidigt utgör hinder för 

de empiriskt orienterade forskarna. 

Förutom de olika begränsande aspekterna gällande den utomstående tillgången till dessa 

miljöer, det vi kallar "access" och "entry", så är det ytterligare en fråga som ställts till oss 

genomgående och som har berett oss allvarliga bekymmer i de inledande kontakterna. Det 

är frågan: V ad menar du med moral? 

Detta är en djupsinnig fråga som ofta och gärna diskuteras av filosofer, men i vårt fall 

blev det besvärligare att på ett intresseväckande sätt göra reda för vår syn och för den 

ärliga ståndpunkten att vi faktiskt inte visste det, ett svar som knappast verkade 

imponerande på dem som skulle släppa in oss i miljöerna. Men det är ju precis detta med 

vad som menas med moral och hur de olika parterna i en korrununikation förstår det som 

vi vill studera, försökte vi förtydliga. Svaret lät inte dröja och där ställdes vi av de alltmer 

djupsinniga grindvakterna till svars för den relevanta frågan om hur man kan studera 

någonting när man inte vet vad det är. Jamen, försökte vi igen, det finns där, i samtalet, i 

kommunikationen, och tillade vi med hopp om att låta öve1tygande, det finns i diskursen. 

Tyvärr tycks det som om nämnadet av ordet diskurs inte är någon vinnare i dessa 

sammanhang. 

Denna inledande beskrivning av forskarens pragmatiska bekymmer rymmer i all sin 

enkelhet de viktiga frågor som bör ställas inför ett studium av kommunikation och moral. 

Vad menas med moral? Hur hänger kommunikationen samman med moral? Hur är det 

möjligt att klassificera moraliska ståndpunkter som "moraliska" utan att samtidigt ge 

uttryck även för en viss syn på språk och kommunikation?_ 

Detta berör frågor som vanligtvis i den akademiska hemskillnaden betraktas som 

filosofiska, men det leder även till en diskussion av den vetenskapliga analysens tolkande 

karaktär och till frågor kring den komplicerade bild av subjekt-objekt relationer som 

uppstår när man problematiserar denna analys. Frågan Vad menar du med moral? rymmer 

emellertid teoretiska och metodologiska problem som inte bara bör behandlas av filosofer 

utan även bör behandlas inom filosofiskt initierade studier av kommunikation. Det är 

vidare vår bestämda övertygelse att en kommunikativ analys av dessa frågor är av 
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(Durkheim 1992) uppmärksammar Durkheim den "lucka" som uppstått i samhället efter 

religionens minskade betydelse som samlande normsystem: 

Civic Morals is dominated by a political and social analysis of the malaise of 
modern society which is the failure of intermediary institutions to provide a linkage 
between the state and the individual.. Profession al ethics and professional 
associations, along with the development of a system of civic morals, are seen to be 
the antidote of this system. (Turner 1992, xxxix) 

Det vetenskapliga studiet av moralen baseras på moraliska och juridiska fakta. Dessa fakta 

består av de handlingsregler som får sanktion i samhället genom lagarna (Durkheim 

1992, 1 ). Den professionella etiken och den civila moralen utgör polerna i det moraliska 

samspelet i samhället. Enligt honom har va1je människa en känsla för denna större helhet, 

en nästan religiös känsla för det sociala som på ett naturligt sätt utgör basen för all 

moralisk handling. 

For it is not possible for men to live together and have constant dealings without 
getting a sense of this whole which they create by close association, they cannot 
help but adhere to this whole, be taken up with it and reckon it in their conduct, 
Now this adherence to something that goes beyond the individual, and to the 
interests of the group he belongs to, is the very source of all moral activity. (ibid , 
24) 

Durkheims sociologi kan ses som ett sätt att handskas med religionens minskade roll i det 

moderna samhället och i hans teorier får känslan för det sociala en likartad roll som 

religionen tidigare haft, på samma sätt som teorin om det sociala bildar den viktiga 

förklaringsgrunden till religionens uppkomst i hans sociologi. Dessa klassiska teorier är 

omtvistade och de nämns i detta sammanhang mer för att rikta blickarna mot de former för 

moralisk reproduktion som uppmärksammades i den tidiga samhällsvetenskapen. Att 

moralen i efterupplysningens värld kommit att lämna kyrkan för att övergå till de sociala 

institutionerna och mötet mellan enskil.da människor och professionella är således inget 

nytt påfund. Det är på en sådan klassisk sociologisk grund som detta studium baseras, 

även om inte Durkheims teorier framstår som särskilt ansvariga för det föreliggande 

projektet. 

I projektet Samtal om moral och samtal som moral avser vi att ge bidrag till förståelsen av 

den kommunikativa konstruktionen av moral i det moderna samhället (Luckmann & 

Bergmann 1991). Istället för att tala om moral i betydelsen system och struktur vill vi 

använda det analytiska begreppet moralisering för att beteckna den process i vilken 

normativa och värderande ideologier uttrycks.2 Detta motiveras dels av att perspektivet är 

kommunikativt och processinriktat, dels att det fokuserar på den explicita moralen som 

2Det vardagliga uttrycket "moralisering" används oftast i en helt annan betydelse än det vi här avser med 
det analytiska begreppet, nämligen för all uttrycka den handling då någon uttrycker sig moraliskt i en 
negati v mening, dvs. gör sig till domare över handlingar e ller åsikter. 
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kommer till uttryck i människors språkliga handlingar, snarare än som resultat av ett 

regelrätt tänkande kring systematiska begrepp. Begreppet moralisering poängterar därför 

bättre det konstruktiva momentet i det "moraliska arbetet". 

Målet för projektet är att studera praktiker för moralisering såsom de i synnerhet har 

utvecklats mellan människor och institutioner i efterupplysningens samhälle. I det större 

historiska och sociala perspektivet syftar projektet till att beskriva former för moralisering 

i mötet mellan individer, grupper och institutioner i den moderna välfärdsstaten. ~ 

institutioner som på ett eller annat sätt berörs i projektet som helhet är sjukvården, skolan, 

media, armen och näringslivet. Som ett särkilt fokus för denna teoretiska och 

metodologiska studie i moralisering är det i huvudsak kommunikationen och diskursen, 

det talade såväl som det skrivna språket i anslutning till moraliska frågor som studeras. 

Med dessa utgångspunkter i kommunikationsforskning profilerar vi oss mot de 

vedertagna sätt att bedriva studier om moral som dominerar inom filosofi, teologisk etik, 

men i viss mån inom samhällsvetenskapen (jfr del 2 nedan). Med ett empiriskt grundat 

och sociokulturellt situerat studium av moraliseringens kommunikativa konstruktion och 

mediering vill vi dock undvika att för den skull drivas till essentialism och objektivism. 

Detta sammanhänger med en konstitutiv syn på kommunikation och moral. 

Kommunikativa interaktioner är, enligt detta synsätt, grundläggande för hur värderingar 

("moral") skapas och upprätthålls. Ambitionen är att belysa värderingsbildningar på olika 

nivåer, såväl i den filosofiska som i den mer vardagliga diskursen. 

En fotnot med förhinder 

I en inledande projektplan var vi emellertid, av olika skäl, måna om att etablera gränser 

mellan vårt perspektiv och de etablerade sätten att studera moral. I en fotnot som vi har 

haft anledning att fundera en hel del på skrev vi: 

Detta innebär att projektet inte är moralfilosofiskt, men att det dock kan bli 
aktuellt att åtminstone i huvuddrag klassificera de moraliska ståndpunkter som 
faktiskt uttrycks ... (Adelswärd & Fors torp 1992, ) 

I fotnoten gav vi obekymrat en referens till William Frankenas Etik (1978; orig 1963). 

Detta är en modern klassiker inom den akademiska filosofiundervisningen utgiven på det 

prestigefyllda utbildningsförlaget Prentice Hall , en bok som i Sverige och internationellt 

använts åtminstone under de senaste femton åren och som ännu är ett standardverk för det 

inledande studiet av moralfilosofi. Författaren kan sägas vara en typisk företrädare för 

modern anglo-sachsisk moralfilosofi. På baksidan till den svenska upplagan kan man läsa 

följande: 

I denna bok diskuteras huvudfrågorna inom etiken och de svar olika filosofer 
har gett på dem. Genom att också presentera sin egen ståndpunkt stimulerar 
författaren läsaren att själv tänka igenom problemen. Tyngdpunkten i 
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framställningen utgörs av normativ etik, men också metaetiken behandlas . 
(Frankena 1978) 

Trots att vi något aningslöst använde den som referens, så fångas i denna korta och 

representativa text något av det som vi initialt vände oss emot: föreställningen att etiken 

som ett problemområde består av tidlösa dilemman där samma problem givits olika 

lösningar av olika filosofer, utan att beakta att förslagen till problemlösning är rotade i 

olika epoker, kontexter och kommunikationskulturer; föreställningen att det finns 

generella etiska frågor vilka i första hand är av intellektuell karaktär samt på vilka fi losofer 

i alla tider kan ge svar; framställningen av etiken såsom i första hand en filosofisk

akademisk sysselsättning; den akademiska etiken som ett sätt att socialisera människor till 

etisk medvetenhet; ett förhållningssätt till eti k som består i att att "tänka igenom" problem; 

normativ etik som den föreskrivande men också den föreskrivna etiken Ufr del 2 nedan). 

Trots att den citerade baksidestexten inte har skri vits av Frankena själv så stämmer 

den väl med de intentioner och mål som förklaras i bokens korta förord. Och all t detta 

vände vi oss emot i vår plan. Eller rättare sagt, vi försökte ställa oss utanför den 

professionella filosofiska diskursen, i tron att det var möjligt att vara utanför denna, och 

att det var nödvändigt av akademiska arbetsfördeJningsskäl. Men, den efterhängsna 

frågan vill inte släppa taget. Är det möjligt att stå utanför? 

Inledningsvis såg vi det inte som vår uppgift att bidra till eller att polemisera mot detta 

perspektiv, utan avsikten var mer en hygglig mandat- och kompetensfördelning mellan 

filosofi och kommunikationsforskning. På denna punkt har det skett en successiv och 

radikal omvärdering, inte minst sedan det visar sig att den moraluppfattning som 

dominerar hos de institutionsföreträdare och enskilda vi möter, ofta är av just Frankenas 

slag, samt att detta sätt att se på moral är uttryck för en särskild syn på språkets roll vid 

det vi valt att kalla moralisering. Ett annat skäl består i insikten att den besvärliga frågan 

som ständigt riktas till oss av filosofer , grundvakter och lekmän - Vad menar du med 

moral? - är kommunikativ i en avgörande bemärkelse och därmed ytterst central även för 

vårt projekt. Den filosofiska cum kommunikativa angelägenheten har därmed flyttats in 

till projektetes centrum. 

På ett sätt kan man argumentera för att det är rimligt att upprätthålla en viss mandat.

och kompetensfördelning, då utgångspunkterna är så radikalt olika för dessa sätt att 

analysera moral respektive moralisering . Givet de olika frågeställningar och metoder som 

ligger till grund för filosofi och kommunikationsforskning kan man alltså säga att 

fördelningen bör kvarstå. På ett annat sätt kan man argumentera för att en analys av 

moralisk diskurs bland sina objekt även kommer att inräkna den förra attityden, låt oss 

kalla det för standardversionen av moralisering, dvs ett sätt att tala om moral och etik som 

någonting från diskursen dekontextualiserat, upplyft till en nivå av rationell di skurs som 

definieras kommunikativt och professionellt. Dätför blir såväl moralfilosofi , teologisk 
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etik som vardaglig moralisering studieobjekt snarare än användbara metoder för en analys 

av den moraliska diskursen. 

Att, som vi uttryckte det i fotnoten, "i huvuddrag klassificera de moraliska 

ståndpunkter som faktiskt uttrycks", exempelvis med hjälp av den traditionellt 

klassifikatoriska syn på etik som Frankena företräder, är kanske det allra mest 

problematiska med vår utgångspunkt-3 Det är just detta som påkallar en fördjupad 

teoretisk och metodologisk reflektion som har drag både av självkritik och vetenskaplig 

refl exivitet. Den ofrånkomliga frågan är: Hur är det möjligt att klassificera moraliska 

ståndpunkter, exempelvis genom att svara på frågan Vad menar du med moral?, utan att 

samtidigt ge uttryck för en viss syn på moral men även på språk och kommunikation? 

Till detta kommer också att moral och moralisering kan användas för att beteckna olika 

saker, al ltifrån lokalt framförhandlade värderingar till stora sjok av mentaliteter och 

diskurser som rör sig trögt och tektoniskt genom historien. 

Av liknande skäl finns det anledning att problematisera kommunikationsforskningens 

uppgift i relation till moralfilosofin. Skall den enbart syssla med det fom1ella och 

interaktionistiska eller kan den dessutom uttala sig även om "det moraliska innehål let", 

inte i första hand i en dekontextualiserande mening, utan som ett resultat av den 

kommunikativa analysen. Detta steg kräver emellertid en fördj upad reflektion och en 

djupare problematisering av de filosofiska utgångspunkterna. Den ursprungliga 

mandatfördelningen mellan moralfilosofi och kommunikationsforskning, inte bara i 

projektplanen utan på de allra flesta håll och kanter i den moderna filosofin och förstås 

hos Frankena själv, vilar på en förment uppdelning mellan form och innehåll. Det räcker 

emellertid inte med att klädsamt påpeka detta som en slags diplomatisk slutkläm, utan 

ambitionen är att analyserna om möjligt skall influeras av en sådan medvetenhet redan 

från bö1jan i framställningen av ett konstitutivt synsätt. 

Det är inte nog med denna självförebråelse. Tidigare i samma fotnot, som vi så ofta 

haft anledning att förhålla oss kritiskt till, hade vi dessutom mer explicit förklarat att 

projektet inte avser att behandla skillnaden mellan moral och etik, inte heller sambandet 

mellan moral och rationalitet eller sambandet mellan etik och narrativitet, inte heller 

utvecklings- eller genusaspekter på moralisk kompetens, inte heller teorier om att det 

postmoderna samhället kännetecknas av moralisk kris. I stort sett kvarstår några av dessa 

gränsdragningar i projektets slutfas , men det är inte längre lika lätt att försvara dem. 

Föreställningen att de helt och hållet ligger utanför, eller att de på ett vitalt sätt inte kunde 

belysa en kommunikativ analys, är slutligen omöjlig att försvara. 

31 en opublicerad artikel har jag kalla t denna problematiska utgångspunkt för "The Qwake of Morality" 
där neologismen "Qwake" syftar såväl på ett uppvaknande ("wake") som på en jordbävning ("quakc"). 
Det är i uppbrottet från tilltron till värden överhuvudtaget som ett uppvaknande kan ske. Denna 
nietzscheanska tes har dock inga av de apokalyptiska övertoner som Zarathustras författare fäste vid den. 

7 



. . 

Teori och metodologi som kommunikativ diskurs 

Det är om denna eftertanke som uppstått i relation till projektplanen och vissa av dess 

utgångspunkter - en fotnot med förhinder - och som har betydelse för projektets fokus 

som detta paper kommer att handla. Samtidigt beskriver denna eftertanke i konstruktiv 

mening en betydande teoretisk och metodologisk utveckling som skett inom ramen för 

projektet och hör därför till dess resultat. Detta bidrag fokuserar på några av de 

återkommande svårigheter med denna form av analys som vi har mött och som även 

diskuterats tidigare.4 I synnerhet uppmärksammas den fråga som knappast längre kan 

undvikas, inte ens i ett empiriskt studium, Vad menar du med moral? För på samma sätt 

som en studie av moral som inte tar hänsyn till personer, institutioner och processer 

riskerar att göra moralen dekontextualiserad, så riskerar en kommunikativ analys som inte 

tar hänsyn till innehållet att bli dekontextualiserad. 

Den följande diskussionen är exempel på en teoretiserande diskurs som kan odlas i 

sig, för sin egen skull. Dessa reflektioner är dock inte uttryck för en "oempirisk" strävan 

att övergå till en annan typ av forskning, exempelvis genom att skapa lämpliga teorier för 

att finna enhetliga svar istället för att arbeta med konkreta material. Genom empiriska 

studier prövar vi moraliseringen, dvs hur "moral" är en kommunikativ praktik för 

deltagarna. Synen på "användning" i detta fall avser inte att betrakta praktiken som en helt 

och hållet strategiskt kalkylerad tillämpning av detta ideologiska perspektiv, övergångar 

och skiftningar mellan ideologi och praktik är mycket mer subtila än så. Att göra en sådan 

här teoretisk diskurs om moral och sätt att tala om moral är samtidigt ett sätt att resonera 

kring en del metodologiska svårigheter som uppstår vid ett empiriskt studium (Forstorp 

l 994a; l 994b). Som vanligt måste de empiriska studierna kunna förhålla sig till och visa 

begränsningar med olika teorier och förlägga den stora delen av intresset till 

socialkonstruktivistiskt baserade förståel ser av konkreta diskurser. Men, återigen, i det 

här fallet är det intressant att se hur möjligheten till en sådan förståelse förhåller sig till 

några olika moralfilosofiska teorier, och eventuellt hur ett frnktbart möte kan uppstå 

mellan dem. 

En överraskning väntade då vi trodde att det kanske inte att det fanns så mycket 

reflektion om relationen mellan språk och moral inom moralfilosofin , inte heller att det 

skulle finnas en sådan ömsesidig relevans till vått projekt. Vi trodde naivt att 

moralfilosofin helt och hållet dominerades av den analytisk-filosofiska tradition, som bl a 

Frankena företräder, och där man kan studera moral utan att beakta den moraliska 

diskursen som kommunikativ handling. Detta stämmer antagligen när det gäller vårt eget 

land, kanske även för Norden som helhet. Men det visar sig att det faktiskt finns en del 

4(Vi har diskuterat detta vid elt seminarium om "Moraliska dimensioner i samtal", Brunnby, Vreta 
Kloste r, juni 1993 och vid Linköpings Universitet , juni 1994. 
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sådan reflektion i en framväxande moralfilosofi och det blir då både roligt och givande att 

kunna anknyta ett studium av den moraliska diskursen till detta. Jag kommer senare, i del 

2, att anknyta till diskursetiken, fenomenologin och den nairntiva etiken.5 

Vad är nwral? 

Jag skall i det följande försöka göra en selektiv beskrivning av olika sätt att teoretiskt 

uppfatta relationen mellan diskurs och moral. Denna ansats motiveras av det 

metodologiska intresset för genomförandet av empiriska studier och analyser av naturligt 

förekommande diskurser om moraliska frågor eller diskurser där en moralisk dimension 

kan urskiljas. Det är om möjligheterna att göra sådana studier som denna analys skall 

handla. 

Den sistnämnda metodologiska problematiken aktualiserar en återkommande svårighet 

i detta studium. Är moral ett perspektiv och/eller någonting mer substantiellt? Är det ett 

ämne, en kvalitet eller en essens? Det finns i våra analyser en ofrånkomlig men hälsosam 

osäkerhet om vad som är det egentliga objektet för studiet, är det någonting som finns ute 

i ett abstrakt system, tydligt urskiljbart som någonting "moraliskt" , eller är det ett 

perspektiv, förslagsvis det moraliska, från vilket någonting kan betraktas som moraliskt. 

En sådan osäkerhet kan bara mildras genom att man bestämmer sig för vad objektet kan 

vara och att denna process samtidigt är uttryck för en teori om vad "moral" är för 

någonting. Om den behöver mildras.6 Det går inte att ställa sig utanför ett sådant 

klargörande och därför blir frågan Vad menar du med moral? relevant. Att just belysa 

denna distinktion mellan substans och perspektiv med överväganden från 

kommunikationsperspektiv utgör en central del av denna analys där utgångpunkten består 

i det interaktionistiska synsättet att substans och perspektiv, innehåll och form, utgör två 

sidor av samma sak. Som "levda verkligheter" förekommer flera olika varianter av 

normativa uttalanden om den moraliska diskursen, inte minst den som gör gällande att det 

är möjligt och legitimt att göra en skarp distinktion mellan substans och perspektiv. Som 

"levda verkligheter" har dessa en parallell status, liknande den som den abstrakta

objektivismen har inom semantiken (Rommetveit 1992). 

Att vilja studera hur man talar om moral (samtal om moral) står i centrum, men denna vilja 

tenderar att objektifiera "moralen" på ett problematiskt vis. Är det man studerar någonting 

51 denna uppsats använder jag omväxlande pronomina vi och jag. Det första motiveras av att projektet är 
en gemensam angelägenhet för mig och projektledaren docent Viveka Adelswärd. Det andra motiveras av 
den teoretiska och metodologiska utvikning som här sker i huvudsak är mitt eget bidrag till projektet 
som helhet. 

6 Argumentet i "The Qwake of Morality" är att ett sådant rnildrande är uttryck för den harmoniserande 
längtan som styr det moraliska tänkandet. 
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som finns bara för en själv eller också för andra? Man bör även se hur 

kommunikationshandlingen, diskursen, kan förstås som någonting konstituti vt för det 

moraliska (samtal som moral). Detta leder fram till en upplösning av den analytiska 

distinktionen som gör att man, något missvisande, kan tala om moral i det första fallet 

(samtal om moral) utan att ta i beaktande sättet att framställa moralen Ufr fotnoten med 

förhinder), fram till en syn som gör att all kommunikation om moral beror av sätten att 

delta i kommunikationen (samtal som moral). 

Steget från den ena betydelsen till den andra, från samtal om moral till samtal som 

moral, är det som står i fokus. Men man kan fråga sig på vilka grunder detta steg kan tas? 

Vilka konsekvenser får det för vår samlade förståelse för moralfilosofi och diskursanalys? 

Varför vill man ta detta steg? Räcker det inte med att analysera olika språkliga strategier 

för att tala om moral och sedan låta bli att engagera sig i analysen av vad som är det 

"moraliska" i moralisk diskurs, på samma sätt som vi avstår från att lägga normativa 

aspekter på de aktuella frågorna (t ex är det rätt eller fel att döda)? Jag anser att bägge 

stegen är nödvändiga även om emfasen för vår del ligger på det diskursiva. 

Förutom att jag även fortsättningsvis kommer att ställa en del frågor samt försöka att 

motivera dessa, så består denna diskussion i en inventering av några olika traditioner som 

på olika sätt försöker bearbeta relationen mellan diskurs och moral, alltså olika sätt att från 

filosofiskt håll göra en analys av diskursetik, moralisk diskurs, eller moralisering Ufr del 

2 nedan). Jag kommer inledningsvis att fortsätta redovisningen av mina funderingar kring 

några frågor som är relevanta för ämnet för att sedan övergå till den beskrivning som 

ursprungligen, i fotnoten , låg utanför själva studiet. Några av dessa inledande frågor är: 

- "Moral" i samtal, är det en fråga om upptäckt eller konstruktion? 

Hur identifieras"moralen" i samtal? 

Hur känner vi igen någonting som "moraliskt"? 

- Vilka kriterier används för att identifiera det "moraliska", "etiska", etc.? 

Ur vems perspektiv omtalas moralen? 

- Moraliska dimensioner i samtal som explicita, implicita, som produkt eller process, 

etc. 

Operationalisering av "moral" som kommunikativ handling 

Ett bekvämt sätt att klara sig ut ur den knipa, moral som perspektiv eller substans, som 

skisserats är givetvis att införa en operationell definition såsom brukligt är. Med moral 

menar vi detta och detta; med moral menar vi vad de deltagande aktörerna menar med 

moral; med moral menar vi (på reduktionistiskt vis) normer, värderingar, perspektiv, 

attityder, etc. Ett sådant sätt att definiera "moral" fyller givetvis viktiga funktioner i 

relation till det som skall studeras . Det är en fullt legitim handling att operationalisera 
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någonting och det finns ibland goda skäl att utesluta en del relevanta perspektiv just för att 

man vet med sig att det inte går att omfatta allting i en analys. Om man alltför länge 

grubblar över de utgångspunkter som empiriska frågeställningar baseras i och om man 

därmed vill undvika att operationalisera, inbjuder detta till grubblande, i detta fa11 över 

te1merna moral och diskurs. Det finns dock en risk att en sådan brist på granskning av 

teoretiska och metodologiska förutsättningar leder till det som Martha Nussbaum menar 

vara giltigt ifråga om den traditionella moralfilosofins mandatfördelning, att den blir 

"seriously incomplete" (Nussbaum 1989). 

Just i detta fall finns det emellertid en tilltagande komplikation. I analysen av relationerna 

mellan språk och mora] blir alla sådana försök att definiera begrepp och analysenheter 

genom operationalisering, samtidigt ett uttryck för det som skall studeras. 

Operationaliseringar av "moral" är samtidigt uttryck för val, de vi kan kalla diskursetiska 

eller moraldiskursiva och med en sammanfattande beteckning moralfilosofiska val. Låt 

vara att dessa versioner av den moraliska diskursen, färgade av det vetenskapliga 

språkbruket, inte kommer att vara det centrala i den analys man vill göra. Låt vara att vi 

välvilligt kan tänka bort dem till förmån för de företrädare för moralisk diskurs som vi 

valt ut som mer intressanta. Men det är precis en sådan välvillig och relativt oskyldig 

mandatfördelning och det kollegiala förbiseendet som gör det möjligt för den 

dominerande formen av moralisk diskurs att reproduceras. Genom att istället koncentrera 

sig på den inre koherensen och rättfärdigandet av moraliska beslut, i den 

dekontextualiserade meningen, accepteras också den sociala ordningen med dess 

moraliska kategorier och definitioner. Låt mig på denna punkt ge några exempel från 

Frankena, först hans bestämning av vad moralfilosofi är: 

Moralfilosofin uppstår, när vi , liksom Sokrates, har kommit förbi det stadium, 
där vi leds av traditionella regler, och till och med det stadium, där dessa regler är i 
så hög grad förlagda till vårt inre liv att vi kan sägas vara styrda inifrån, och har nått 
det stadium, där vi tänker själva kritiskt i allmängiltiga termer (som grekerna var på 
väg att lära sig på Sokrates tid). (Frankena, 1978, 9) 

Frankena talar således om ett "moget" skede där reglerna är internaliserade och där vi 

automatiskt lever enligt dessa. Vi har således lämnat ett tillstånd av yttre lydnad till förmån 

för ett inre och samtidigt blivit vuxna, "myndiga" enligt Kant, att låta tänkandet vara en 

del av en allmängiltig rationell diskurs.7 

Det andra exemplet är Frank:enas lite mer utförliga syn på vad "moral" eller "institutionen 

moral" kan vara. Jag har kursiverat det jag uppfattar vara nyckelord för dessa 

moralfilosofiska val som utgör operationaliseringar: 

7 Jfr kritiken av den västerländska rationella diskursen bl a i Lingis 1994, kap 5. 
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(1) Vissa typer av omdömen där vissa enskilda objekt sägs ha (eller sakna en 
viss moralisk kvalitet, tex förpliktelse och ansvar. (2) Följdsatsen att det är lämpligt 
och möjligt att ge skäl för dessa omdömen. (3) Vissa regler, principer, ideal och 
dygder som kan formuleras i mer allmänna omdömen och som utgör den bakgrund 
mot vilka enskilda omdömen görs och de skäl som ges för dem.(4) Vissa 
karaktäristiska naturliga eller förvärvade sätt att känna som åtföljer dessa omdömen, 
regler och ideal och som bidrar till att vi handlar i överensstämmelse med dessa.(5) 
Vissa sanktioner eller ytterligare motivationskällor som också ofta kommer till 
uttryck i verbala omdömen, såsom att någon hålls ansvarig för något, samt vidare 
beröm och klander. (6) Ett synsätt på alla dessa omdömen, förn uftsskäl och känslor 
vilket skiljer sig från det som anläggs inom t ex konst, religion och juridik. (ibid, 
14-15) 

Det är lätt att se att åtskilliga av dessa kursiverade ord och uttryck har en kommunikativ 

karaktär och syftar på sådana handlingar som vi här vill benämna som diskursetiska eller 

moraldiskursiva. Problemet med Frankenas framställning är emellertid att hans analys inte 

leder i en sådan riktning så att den kommunikativa karaktären hos dessa handlingar 

uppmärksammas. 

Vi kan jämföra Frankenas operationalisering med den analys som Barry Hoffmaster gör, 

från delvis andra filosofiska utgångspunkter, av det han kallar den dominerande 

positivistiska approachen till moral i den samtida anglo-amerikanska filosofin: 

... morality consists of rules and principles, which, because they are normative, 
can be articulated and defended only on the basis of rational arguments directed at 
what ought to be the case. (Hoffmaster, 1990, 241). 

I motsättning till den positivistiska moralfilosofin framhåller Hoffmaster den kontextuella. 

Denne problematiserar sålunda det faktum att den regelbaserade filosofin har begränsad 

räckvidd. Han tar ett steg i riktning mot att operationalisera ett kontextuellt perspektiv, 

dock utan att explicit fokusera på kommunikationen. 

Vi kan säga att operationaliseringarna, som de mer tekniska analysredskapen av "moral" , 

samtidigt är moraliska handlingar i den bemärkelsen att de är språkliga uttryck för det vi 

kan kalla moralens in- och utsida. Vi kan säga att det analytiska språket, som en form av 

moralisk diskurs, fyller särskilda funktioner i relation till det moraliska. Mer generellt kan 

vi säga att det analytiska språket fyller likartade symbiotiska funktioner i relation till andra 

ämnesområden. Detta är ett problem som alltid dyker upp i samband med distinktionen 

mellan form och innehåll. Detta problem är kanske någonting generellt vilket möter alla 

som arbetar intellektuellt. Är det inte tänkbart att detta sätt att se på moralisk analys som 

en dekontextuali serad aktivitet - jfr. Frankenas "I denna bok diskuteras huvudfrågorna 

inom etiken och de svar olika filosofer gett på dem" - färgar många moraliska resonemang 

och att den har sina rötter djupt nere i västerländsk filosofi. Och att det finns skäl att 

problematisera just detta. 
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Reflexivitet: Empiri som problem - problem med metod 

Precis som det finns vissa svårigheter förknippade med operationella definitioner så är det 

heller inte helt lätt att förlägga "det moraliska" till de deltagande subjekten, så som vi 

skulle vilja göra i ett studium som försöker att lokalisera deltagarnas egna verksamma 

kategorier det vi kan beteckna med den analytiska termen "accounts" (jfr Buttny 1993). 

V ruje sådant försök baseras på ett perspektiv och ett urval av begrepp och te1mer som kan 

sägas utgöra "det moraliska" . Vi kunde på frågan Vad menar du med moral? svara att 

frågan inte är vad vi menru· utan vad aktörema menar med moral. Detta fenomenologiskt 

baserade perspektiv talar vi om i termer av det interaktionistiska. Trots de grundläggande 

svårigheterna kvarstår ändå detta som den empiriska strävan vi har, dvs att försöka finna 

de ord, uttryck, strategier och praktiker för att uttrycka någonting som någonting 

"moraliskt" som förekommer hos människor i olika sammanhang. Det är således en 

strävan, även om det är ouppnåeligt, att kunna beskriva den praktiserade moralen, 

moralen som "levd verklighet", moraliseringen hos enskilda och grupper av människor, 

beskriven så nära deras egna livsvärldar, kommunikationsvillkor och -situationer som 

möjligt och med full respekt för dessa varierande betingelser. Jag känner mig böjd att 

följ a Susan Hekman (1993) i hennes kritiska analys av Carol Gilligans (1982) välbekanta 

men statiska distinktion mellan de olika manliga och kvinnliga rösterna i vården: 

If it is the case that subjects are constituted through discursive relationships and, 
further, that central to the constitution of the subject is the creation of a moral voice, 
then the moral epistemology that flows from this entails a radical alteration of 
existing moral theories. It follows that moral voices will be as diverse as the 
subjects that produce them, that many moral voices must be defined, not only two. 
It also follows that it is impossible to define one true moral theory based on the 
definition of one or even two true moral voices (Hekman, 1993, 144) . 

Istället för Gilligans dikotomi hävdru· Hekman en pluralim där den svartvita polariseringen 

av manligt och kvinnligt ter sig alltför enkel. I Hekmans analys framstår det dessutom 

som att Gilligans dikotomi är resultatet av en bristande uppmärksamhet på vetenskap som 

konstruktion (jfr även Addelson 1994; Shrage 1994; Grenholm 1995). 

Jag försöker peka på de problem som är intimt förknippade med det tillvägagångssätt vi 

oftast finner mest intressant och som vi kanske särskilt inom den empiriskt inriktade 

kommunikationsforskningen ofta tar för givet, dvs att vi vill studera sociala praktiker. 

Men vad vi skall anse att dessa andra människor gör och tänker är det väl egentligen vi 

som bestämmer. Även när vi låter dem tala själva är det slutligen vi själva som gör urval, 

analyser och tolkning. Det är ofrånkomligt. 

Av samma skäl som det bör finnas operationella definitioner av t ex "moral" så är det 

heller inte här helt fruktlöst att studera andra människors föreställningar, trots svårigheter 

och begränsningar. Jag kommer senare helt kort att återkomma till synen på de andra 
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genom att beröra Levinas syn på denna fråga om i vilken mening vi kan studera "andra", 

hans syn på den Andre och det Samma. Vi skall se hur detta särskilt har relevans för 

studiet av relationen mellan språk och moral och hur det kan ge ett nytt perspektiv på 

frågan Vad menar du/Du med moral? 

Precis som för så många andra reflexivt orienterade analyser står den metodologiska 

frågan här i centmm och är således inte någonting som kan skyndas förbi. Vi tvingas 

konstatera att vi här saknar sätt att helt och hållet enhetligt kunna bestämma vad som är 

ämnet, "the subject matter" , utan att samtidigt ge utt1yck för en version av "the subject 

matter" om det ens finns något sådant (Pollner 1994; Forstorp l 994b). För att citera 

Martha Nussbaum igen: 

At the core is the claim that literary form and human content are inseparable; that 
forms themselves express a content and that the content cannot be prized loose, 
without change, from the form in which it is expressed. (Nussbaum, 1989, 221) 

Innehållet kan inte abstraheras från formen utan att samtidigt förlora dess form av 

framställning. Nussbaums konstitutiva poäng är framställd i hennes fortgående 

argumentering för relevansen av att studera den antika filosofin, Aristoteles och "the 

therapies of desire", både som litteratur och filosofi (Nussbaum 1994). 

Det är heller inte så lätt att bestämma vilka "accounts" som utgör ämnet. Frågor om 

metodologi och tolkning, det är vad jag återkommande vill säga, kan inte avfärdas som 

tekniska metodfrågor, utan de står hela tiden i centrum både för det man studerar och för 

det sätt man har att studera detta Ufr en reflexiv analys i Forstorp 1992). Vad som är "the 

subject matter" beror därmed alltid på vilka subjekt som uttalar sig i frågan och vad de tar 

fasta på. Med ett försök att skapa en etymologisk paradox av en valhänt anglicism kan vi 

säga att "the subject matter isa matterfor subjects". Ämnet (subject (1)) har alltså alltid att 

göra med subjekten (subject (2)). En sådan insikt gör naturligtvis allting mer besvärligt. 

Ett förslag till att lösa den består i att kontinuerligt föra den på tal samtidigt som man gör 

sina val mellan analytiska alternativ. Relationen mellan språk och moral påkallar en 

fortlöpande reflexivitet. 

En konstitutiv syn på moral 

En del av dessa metodologiska problem sammanhänger samtidigt med den teoretiska 

implikationen att man letar efter moralen som just ett ämne, kvalitet eller en substans. Det 

bygger på den tunga kommunikationsteoretiska premissen att det är möjligt att avgränsa 

och identifiera detta ämne utifrån en särskild fo1m av innehållsanalys. Att det är möjligt att 

fråga efter "the subject rnatter" som om det fanns något sådant, när det kanske är mer 
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fmktbart att fråga efter de processorienterade praktiker och funktioner som är verksamma 

i grupper, kontexter och situationer. 

Vissa sätt att tala om moral , som moraliska "problem", "dilemman" eller, det som 

Frankenas baksidesförfattare kallar "huvudfrågorna inom etiken", antyder också att 

moralen utgörs av en sådan särskild substans, ett och "samma" ämne som tar olika form i 

olika sammanhang och de "svar" olika filosofer har gett dem. Skillnaderna antas bestå i 

de olika svaren under det att problemet uppfattas vara detsamma. Det antas att det endast 

är innehållet som skiljer dem åt. Dessa innehåll är de "svar" som filosofer ger dem. 

Som goda empiriker tycker vi kanske att man skall nöja sig med att påvisa distributionen 

av det som vi kan kalla för "moral", dvs ett studium av diskurser i vilka moral som ämne 

topikaliseras och därmed strunta i det filosofiska resonemang som kunde utkrävas av 

frågan Vad menar du med moral? Jag tror inte det. 

Den teori , som fortlöpande milas fram här i relation till den vedertaga synen på moral , är 

inte särskilt kontroversiell ur kommunikationssynpunkt, dvs som den kommunikativa 

konstruktionen av ideologi är moralen bara ett av de många namn som kan ges åt den sfär 

av ideologi och innehåll som alltid är en konstitutiv del av diskurser. Idag är det inte 

längre så många som känner sig främmande för att betrakta kommunikationen som en 

process och att därmed hetrakta en hel del av det som den konkreta kommunikationen 

handlar om eller syftar på, det ideologiska eller sociala, successivt är någonting som 

rullas fram i processerna. Som jag har antytt ovan så finns det en hel rad benämningar på 

det "innehåll " - ideologi, moral, normer, etnicitet, kultur, makt, genus, socialisation, 

politik, identitet - som är konstitutiva för diskurser. Som kommunikationsforskare kan vi 

ofta nöja oss med att konstatera detta utan att samtidigt känna förpliktelsen att utreda 

"vad" det är som konsti tueras. Men att handskas för lättsinnigt med "innehållet" kan 

också resultera i bakslag. Frågan om innehållets "vad" har en obehaglig benägenhet att 

återskapa synen på innehåll som relativt åtskilda system och struktur. Ett generellt 

problem är dock att vi talar om det som konstitueras i kommunikationen på ett så 

övergripande sätt att man slutligen kan fråga sig om det finns någonting som inte är 

konstitutivt för kommunikationen. 

Jag har redan problematiserat vårt tillvägagångssätt att urskilja "objekten". Utifrån 

dessa frågeställningar kan vi även diskutera gränserna för en empiriskt orienterad 

kommunikationsforskning. Vi talar ofta om kommunikationen som konstitutiv för andra 

processer Ufr ovan) men vad menar vi egentligen med det? Finns det inte en risk för att 

det konstitutiva synsättet kan bli en alltför generös kategori, precis som synen på kontext 

tenderar att bli det, för det som en empirisk studie varken kan, vill eller bör säga 

någonting om (Dura.nti & Goodwin 1992). Dessa kritiska frågor kan problematisera 
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precis det som har kännetecken av en dogm 

kommunikationsforskning. 

samtida praxisorienterad 

Som en relativt okontroversiell teori om kommunikationen, som dock bör kritiseras, blir 

detta konstitutiva kommunikativa synsätt samtidigt en te01i om moralen eller i de övriga 

fallen en teori om det speciella innehållet. Man kan fråga sig om vi inte här närmar oss 

kommmunikationsforskarens ödsliga utmarker. Är det dags att sluta här? Eller skall vi då 

inte gå vidare med denna analys så att den omfattar även det som konstitueras genom 

kommunikationen? Skall vi lämna detta till dem som "kan" det bättre än oss, såsom den 

respektfyllda vetenskapliga mandatfördelningen påbjuder? Skall vi lämna moral och 

ideologi till filosofer och idehistoriker? Den fråga som inställer sig vid tanken på en sådan 

kapitulation är emellertid denna. I vilken mening "kan" dessa andra vetenskapsföreträdare 

i sin tur säga någonting väsentligt om det konstitutiva i moralen som del av 

kommunikativa processer? Finns det inte risker med att överlåta detta? 

Även om den konstitutiva teorin inte är så märkvärdig för kommunikationsforskare, 

blir det å andra sidan en mycket kontroversiell teori om moralen, åtminstone för dem som 

fostrats i sin syn på moral och moralfilosofi av Frankena och hans efterföljare. Men 

varför skall man egentligen tveka att gå vidare? Är det inte särskilt här som en 

gränsöverskridande mångvetenskap kan fylla en uppgift? Är inte ett av problemen med 

moralfilosofi och annan forskning som inte problematiserar kommunikationen, just dess 

anspråk på att vara en exklusiv diskurs för de redan invigda, för de legitimerade och 

auktoriserade, för medlemmarna av de professionella sällskapen, för de med akademiska 

poäng i ämnet, vilka besitter ett särskilt språk (den rätta moraliska diskursen) och en 

särskild moralisk (men även diskursiv, jfr dock Frankena ovan) känslighet lämpad för att 

analysera normer och värderingar. Om vi anser att språk och kommunikation har en 

betydelse för moraliserande processer, är det då inte viktigt att ta tag i också detta? 

Vi är vana att problematisera kommunikationen, men skall detta inte gälla även ämnet, i 

detta fall "moral" eller rättare sagt moralisering. Kan och bör vi problematisera båda 

samtidigt? Den mer generella aspekten av denna synpunkt handlar alltså om den 

välbekanta dikotomin ämne och funktion, form och innehåll, ideologi och praktik. 

Om vi är beredda att gå ett stycke på denna väg och jag tycker att vi har goda skäl därtill, 

så bör vi fråga oss vad den kommunikativa teorin får för konsekvenser för teorin om 

moralen? Jag försöker peka på att om vi använder den nämnda teorin om kommunikation 

så besitter vi redan, även om vi inte vet om det, och använder fullt ut en teori om moralen. 

Därför är frågan Vad menar du med moral? återigen berättigad och kräver en utförlig 

kommentar, om än vi inte kan förvänta oss något väldefinierat svar. 
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Vad menar du med moral? 

Jag har redan flera gånger sagt att vi inte längre kan undvika att förhålla oss till frågan 

Vad menar du med moral? Låt mig först konstatera att det finns en vida spridd frestelse att 

inte ställa denna fråga, åtminstone inte alltför djupgående, för den tenderar att leda oss 

bort från det som ibland hävdas vara moralfilosofins uppgift, dvs. att resonera om och 

eventuellt också ta ställning i moraliska frågor. Det finns en frestelse, både i pol itisk

moralisk debatt, i empirisk forskning samt i vissa utformningar av moralfilosofi och -teori 

att ta för givet vad som är "det moraliska", en frestelse att få frågor om moral och 

problematiseringen av det som Maclntyre (1990) kallar "moral enquiry" att framstå som 

luddiga, idealistiska och som uttryck för en rädsla att ta ställning i brännande frågor, som 

ett sätt att slippa vara en aktiv politisk-moralisk varelse. 

Å andra sidan finns det också en vida spridd lust att ständigt fråga sig vad som är 

moral och vad som konstituerar det, särskilt inom filosofin och inom de grupper i 

samhället som anser sig ha en särskild kallelse att resonera moraliskt, vare sig det sker i 

form av politiska partier, i grupper av troende eller på högre seminarier. Detta frågande 

om vad som utgör moralen tycks samtidigt som fungera som en signalering att personen i 

fråga är förmögen att inta ett moraliskt perspektiv och därmed är i besittning av den 

eftertraktade fönnågan att kunna värdera andra. Denne är beredd att ha ett distanserat 

förhållningssätt till det moraliska. Blotta användningen av de teoretiskt impregnerade 

begreppen moral och etik signalerar också detta. 

Säkerligen är blandningen av denna lust att fråga men att inte fråga för djupt, den mest 

typiska formen för moralisk medvetenhet i vårt samhälle. Desto mer komplicerat blir det 

dessutom om vi problematiserar själva det moraliska och fi losofiska frågandet: varför 

ställer vi frågor Ufr Forstorp 1993)? Det är detta problem som några av de franska 

fi losoferna i traditionen efter Nietzsche och Heidegger, särskilt Derrida, ställer sig. 

Det är dock inte vår uppgift att en gång för alla reda ut vad moral är. Låt oss enas om att 

det finn s olika uppfattningar, varav en del är motstridiga och inkommensurabla, under det 

att det finns andra som relativt smidigt kan harmonieras. Det verkar däremot vara ett 

alltför starkt antagande att tro att man skall kunna finna en gemensam betydelse i "moral" 

hos företrädare för de olika synsätten, även om just detta är den synkroniserande strävan 

som besjälar så mycket intellektuellt arbete i denna domän av vetenskapen. För att bli 

någorlunda begriplig bör man ändå, i någon bemärkelse förtydliga vad man menar med 

moral. Som här har betonats upprepade gånger så går det inte att diskutera moral utan att 

samtidigt ge uttryck för ett morali skt perspektiv (den moraliska analytiken är inte 

fristående från språket). Med Heidegger kan vi säga att detta är en kärna i moralens 

Stimmung. 
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En del moralfilosofer är på ett positivt sätt medvetna om alla dessa förbehåll, svårigheter, 

begränsingar och "caveats" som här har lyftas fram. De har istället tagit som sin uppgift 

att på olika sätt visa hur språk, kommunikation och kontext spelar en avgörande roll för 

utfomningen av moral. Det är om några sådana filosofiska teorier jag fortsättningsvis 

skall tala. Det blir ett möte på halva vägen genom att de utnyttjar teorier om språket och 

kommunikationen för att bestämma sin syn på moralen. 

(2) 

I den första delen av denna uppsats har vi ventilerat en del bekymmer med frågan Vad 

menar du med moral? från utgångspunkter baserade i ett kommunikativt studium. Vid 

flera tillfällen har vi kommit att kontrastera ett sådant kontextuellt, kommunikativt och 

konstitutivt perspektiv i studiet av moral och moralisering med "traditionella" synsätt och 

metoder i moralfilosofi, tillämpad etik och teologisk etik. Att med ett penseldrag förklara 

all annan filosofisk forskning om moral och etik för "traditionell" är naturligtvis en grov 

förenkling. Vad som eventuellt kan ligga i en sådan förenkling eller hur förenklingen kan 

nyanseras är därför en av uppgifterna för del 2. Den andra uppgiften är att mer specifikt 

fokusera på de filosofer som explicit närmar sig det perspektiv som i abstrakta ordalag 

skisserats i del 1. 

Det finns utan tvivel en risk att alltför enkelt bygga upp en positiv vision av relationen 

mellan moral och kommunikation genom att polarisera mot en "traditionell" moralfilosofi 

som negligerat just detta. Den kontrast man avser vinner kraft genom ibland raljanta och 

förenklade påståenden om vad som är för handen inom den värld av filosoferande som 

man vill kritisera. Det finns en risk för att skapa en "straw man" av det som ryms i "det 

traditionella". Förutom att detta är ett intressant epistemologiskt och kunskapssociologiskt 

problem, som gestaltas även genom denna analys och som därigenom borde undersökas i 

sig, så bör kanske ändå, med risk för att hänga upp alltför bjärt kolorerade strimlor av 

aluminiumfolie, något sägas om detta "traditionella" filosofi. I den fortsätta 

framställningen återkommer företrädare för de tre traditionerna flera gånger till sina 

versioner av vad som de anser fattas inom den traditionella filosofin. Redan tidigare har 

William Frankena nämnts som en sådan företrädare för det perspektiv som här 

problematiseras genom sitt bristande intresse för relationen kommunikation och moral. 

Vi kan ta hjälp av de distinktioner som BaITy Hoffmaster (1990) gör mellan positivistisk 

och kontextualistisk moral i medicinsk etiska sammanhang. Den förra versionen 

överensstämmer med den som vi här även har låtit Frankena representera, även om han 

inte är någon tillämpad etiker, och som utgör den "traditionella" filosofin. 
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What I call "positivist morality" remains the dominant conception of morality 
within philosophy, and the recent proliferation of work in so called 'applied' ethics 
reflects this conception, as the name 'applied ethics' itself demonstrates. Morality is 
taken to be a consistent, rationally justified system of norms that are applied to the 
facts of problematic cases to generate resolutions. Textbooks in medical ethics 
invariably are organized according to this positivist model. The first chapter is a 
survey of standard philosophical moral theories, such as Kantianism and 
utilitarianism, and the implication, conveyed overtly or covertly, is that the issues in 
the ensuing chapters are to be adressed by applying these theories to them. 
(Hoffmaster 1990, 257) 

Den positivistiska etiken kännetecknas sålunda av uppfattningen av moral som kan 

sanunanfatts i det följande (ibid; jfr även Zussman 1992): en samling regler och principer; 

normativitet; rationell argumentation riktad mot vad som bör vara fallet; ett konsistent, 

rationellt legitimerat system för normer som eventuellt kan tillämpas på fakta; en deduktiv 

modell för moraliskt rättfärdigande; osv. I sin studie från en intensivvårdsavdelning 

polemiserar Zussman (ibid, 1) mot moralfilosofins grundläggande behov av att tala om 

moral i termer av "rätt och fel", att skapa det som även kan kallas "value systems as 

dyadic systems" (Lingis, 1994, 47). Moralfilosofin ägnar sig tyvärr inte, menar 

Zussman, åt att studera hur "rätt och fel" tolkas och används av människor i moraliska 

valsituationer eller hur "rätt och fel" frambringas ur de sociala situationer i vilka 

människor socialiserats. Den traditionel1a filosofin har inte behandlat den sociala 

kontextens betydelse för val, den har varit tentativ och hypotetisk och den saknar 

självreflektion, menar han. 

I Saints and Postmodernism vill Edith Wyschogrod (1990) förstå etiken som en sfär 

av transaktioner mellan jaget och "de andra" och det är då inte längre möjligt att vända sig 

till den a-sociala moralfilosofin för att förstå det mänskliga handlandet (ibid, xv) . Detta 

sammanhänger intimt med själva den filosofiska metodens begränsningar, det centrum 

kring vilket filosofin kretsar: 

There is a further problem still to be considered, that of revisioning as It IS 
bound up with the relation of theory to philosophical method. Earlier I indicated that 
revisioning ethics entails a move away from moral theory. It is important to 
examine that character of the specific pathways along which philosophical meanings 
are created and deployed, the track along which the language of theory runs, in 
order to see how moral reason functions. The rnetaphor of the pathway is not 
accidental. It is by now a truism that philosophy from Descartes to the present is 
preoccupied with questions of method, a term made up of the prefix meta, "within", 
and hodos, "way" or "journey". To remain or abide within philosophy's way is to 
be constrained by conditions of philosophical method, by the tum to theory 
understood as systematically organized knowledge. The inextricability of moral 
theory from the conditions governing the organization of philosophical thinking 
generally, from the laws of spin so to speak of this thinking, is a central contention 
of the present work. (ibid, xxiv-xxv) 
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Wyschogrods tredelade kritik av filosofin som teori tar fasta på följande: en pragmatisk 

kritik av moralteori; en ontologisk kritik av moralfilosofins infrastrukturer; en kritik av det 

normativa förnuftet som kännetecknande för den filosofiska reflektionen (ibid). 

För att föregripa en av de filosofer vi senare kommer att ta upp, Alasdair Maclntyre, 

så kan vi återge vad han sk.river om de fem egenskaper som kännetecknar den skotska 

upplysningens syn på moral som en motsvarighet till det som idag ofta presenteras som 

filosofi: 

First, morality was a distinct and relatively autonomous area of beliefs or 
attitudes, and rule-following activity , ordered in accordance with a scheme of rigid 
compartrnentalization of life. The moral was sharply and clearly distinguished from 
the aesthetic, the religious, the economic, the legal and the scientific. Secondly, 
morality was primarily a matter of rule-following and of ritualized responses to 
breaches of rules; to others by utterances of moral condemnation, especially by 
those who were fathers or clergymen, to oneself by reproaches by conscience. 
Thirdly, the rules, breaches of which chiefly invited such condemnations and 
reproaches, were negative prohibitions. There were of course positive injunctions 
as well , but the penalties of condemnation and of exclusion from particular areas of 
social life were peculiarly attached to the breaches of the negative rules. Fourthly, 
this was a culture in which strong notions of impropreity attached to violations of 
the compartmentalizing boundaries of social life. To know what conversation, what 
manners, what clothing was appropriate and proper to whom, where, and when 
was indispensable social and moral knowledge. Euphemism and circumlocution 
safeguarded these properties. And impropriety was itself understood to be a species 
of immorality. Fifthly, and finally, social agreement, especially in practice, on the 
impotence and the content of morality co-existed with large intellectual 
disagreements concerning the nature of its rational justification, both agreement and 
disagreement being underpinned by a shared conviction that morality, thus 
understood, must be such as to be rationally justifiable somehow or other. 
(Maclntyre, 1990, 26) 

Tillämpad etik framställs ibland som ett radikalt alternativ till den traditionella filosofin 

men flera kritiker påpekar att skillnaden till filosofin inte alls är särskilt stor och därmed 

att problemen kvarstår (Hoffmaster 1990; Zussman 1992; Forstorp & Shrage (in prep).8 

Vi kan urskilja ett antal olika betydelser av tillämpad etik. (1) Den filosofiska betydelsen 

(och den som bl a Hoffmaster och Zussman ovan polemiserar emot) och som särskilt 

kommer till uttryck i olika tillämpade former, i synnerhet inom medicinsk etik. (2) Studiet 

av den praktiserade moralen hos olika grupper av människor och hos enskilda i deras 

sociokulturella sammanhang, med hänsyn tagen till deras historia och deras möjligheter 

8Jag vill betona här att jag inte specifikt har någonting emot forsking inom tillämpad e tik, tvärtom är ju 
detta ett fälkt för fi losofisk reflektion som är mycket utåtriktat och samhällsrelevant. För mitt syfte här, 
att problematisera relationen mellan kommunikation och moral, är emellertid den tillämpade etiken i 
samma utsträckning som den vanliga akademiska skrivbordsfilosofin ett objekt för att uppmärksamma 
hur ofta man inte bryr sig om att ta hänsyn till språk och kommunikation i studier av moral. Genom 
sin tillämpade och utåtriktade karaktär snarast förstärks denna brist på förståelse för den kommunikativa 
cum moraliska karaktären hos moralisk diskurs, och det engagerade syftet att beskriva konkreta 
dilemman 1iskerar att snedvridas genom denna försakelse. Som ett svar på en sådan kritik kan ingen 
distinkt och stringent methodos föreslås (jfr citatet av Wyschogrod ovan), mer än att det öppnar den 
ti llämpade etiken för en ny typ av problem som gemensamt måste beaktas i empiriska studier. 
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att a1tikulera konflikter. Zussmans sätt att analysera kunde förstås som en sociologisk 

version av medicinsk etik. 

. . . sociology can tell us what values articulate with other values, how they 
emerge from the interests and influence of different groups or organizations, and 
what in the organization of medicine or American society more generally frustrates 
the realization of other values (Zussman, 1992, 3) 

(3) En tredje betydelse av tillämpad etik omnämns av Teun van Dijk (1993, 253): "In 

other words, CDA [critical discourse analysis] is unabashedly normative: any critique by 

definition presupposes an applied ethics". (4) Den sista betydelse av tillämpad etik förstås 

som tillämpad forskning, dvs en medvetet eller omedvetet emancipatoriskt inriktad 

(aktions)forskning. "Tillämpningen" ger uttryck för en vilja att förändra hos politiker, 

teologer, feminister och andra. Det förekommer som ett uttryck för makt och kontroll, att 

hantera andras tänkande och medvetande är huvudsakligen en funktion för 

kommunikativa handlingar Ufr Lingis, 1994, kap 6 som diskuterar tortyr och sanning). 

Vilken språkfilosofi? 

Vi har nu kommit fram till en närmare granskning av de samtida filosofer som ägnar sig åt 

dessa problem. Urvalet är inte fullständigt utan syftar mer till att ge representativa 

inblickar i tre forskningstraditioner. 

En fråga som kan ställas till dessa traditioner blir snarast att se vilken teori om språk 

och kommunikation som döljer sig i deras diskussion av sambandet mellan språk och 

moral. Hur kan (eller inte kan) denna språkfilosofi på delvis olika sätt göra gällande det 

konstitutivt kommunikativa i moraliseringen. Viss moralfilosofi har kommit att 

uppmärksamma språkets roll som någonting helt annat än den transparenta bäraren av 

logiska strukturer eller argument, som någonting annat är den kvalitet eller substans som 

kanske utgör moralens "subject matter". Moralens empiriska och analytiska autonomi är 

således ifrågasatt även inifrån moralfilosofin. 

Den följande genomgången består i punktvisa nedslag i ett begränsat urval av filosofiska 

traditioner. De kritiska filosofer som här tas upp har det gemensamt att de inte accepterar 

de traditionella klassifikatoriska, logiska och semantiska sätten att bestämma vad som är 

morali skt, exempelvis genom att urskilja hur vissa typer av talakter eller påståendetyper 

kan tänkas känneteckna moraliska utsagor. Det man vänder sig emot, i olika 

utfo1mningar, är den förenklade bild av språk och kommunikation som kännetecknar 

traditionell moralfilosofi. Vi kan genom några exempel se hur dessa kritiker tar fasta på 

just denna förenklade karaktär. 
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För att låna en formulering av Habermas så kännetecknas den ståndpunkt man vänder sig 

emot, förenlig med den traditionella filosofin Ufr. ovan; Habermas nämner Toulmin, 

White och Hare) , av följande syn på det moraliska språket: 

The meaning of our moral vocabulary, they declare, consists in real ity in saying 
something which could be said better with experiential sentences, imperatives, or 
intentional sentences. (Habermas, 1990, 55) 

Detta, i kommunikativ mening, optimistiska perspektiv kännetecknas sålunda av en stark 

tilltro till språkets förmåga att bättre kunna fo1mulera moraliska påståenden. Den rationella 

diskursen kring moraliska frågor är det självklara målet för den dominerande delen av 

moralfilosofin. I slutändan är ju detta även något som Habermas, efter noggranna 

moraliska och politiska överväganden, ansluter sig till. Men det sker först sedan språkets 

problematiska roll blivit belyst Ufr nedan). 

Alphonso Lingis kritiserar, utifrån en fenomenologisk tradition starkt influerad av 

Merleau-Ponty och Levinas, den rationella diskursen i vetenskapen och västerlandet mot 

det som vi kunde kalla den proto-rationella, nietzscheanska affirmativa diskursen (vad 

Lingis (1994, 49) efter Nietzsche kallar den "apofantiska"diskursen). Den rationella 

diskursen bygger på en stark tilltro till den kommunala karaktären och den demokratiska 

tillgången till den gemensamma diskursen, en kommunikativ och kommunal dröm som 

således är förenad med en politisk vision om det goda samhället. Den rationella diskursen 

är ett spel mellan vi och dom som intellektuella ("any lucid mind") jämlikar. 

Rational practice elaborates a discourse that is one and common to any lucid 
mind. In what each one says on his own and takes responsibility for, he finds 
implicated what the others say. The whole system of rational discourse is implicated 
in the statements put forth by any researcher, by anyone who endeavours to think 
rationally. Each one speaks as a representative of the common discourse. His own 
insights and utterances become part of the anonymous discourse of universal 
reason. (Lingis, 1994, 3-4) 

Den politiska visionen - en stad maximalt renad från brus - inbyggd i denna inflytelserika 

nysokratiska kommunikativa dröm bygger således på ett samtal mellan bildade jämlikar, 

ett samtal som måste vara helt renat från allehanda brus och smuts. Tilltron till språkets 

egen renhållande karaktär utgör metoden för denna sanitetsivran. Med en referens till 

Michel Serres' (1983) "Platonic Dialogue" beskriver Lingis denna hypotetiska politiska 

stad. 

The Socratic effort to communicate with strangers is, in reality, the effo1t not to 
rationally certify the existing Athenian republic but to found an ideal republic of 
universal commmunication - a city maximally purged of noise. It is an effort to 
found a scientific and mathematical discourse and to silence the rumble of the 
world. In constructing an objective representation of nature out of abstract 
mathematical entities, one produces a community in quasi-petfect comrnunication, a 
transparent Rousseauian community where what is formulated in the mind of each 
is what also is formulated in the minds of others. That community would be 
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imminent today, as all infonnation becomes digitally coded and transmitted by 
sate Il i tes in the silences of outer space. (Lingis, 1994, 81) 

Den språkfilosofiska kritiken av traditionell filosofi bildar således grunden för en 

förändrad syn på relationen mellan språk och moral. I Habermas och 

neostrukturalistemas fal1 handlar det slutligen om en förstärkt tilltro till den rationella 

diskursens möjligheter. Hos Lingis och dem som är påverkade av den post

Heideggerianska fenomenologin handlar språkfilosofin om en upprättelse för den icke

språkliga dimensionen av det mänskliga ansvaret, en fenomenologi om "sägandet" som 

"occurs when the one faces the other with the light and warmth and carnal substance of 

hi s or her face" (ibid, 123). 

Diskursetik och kognitivistisk moralfilosofi 

Habermas har redan nämnts som representant för den av de tre traditionerna som befinner 

sig längst ifrån det synsätt jag tidigare argumenterat för. Han framstår snarare, i 

slutändan, som företrädare för det som här har kritiserats. Det är emellertid inte helt och 

hållet rättvisande, om än inbjudande, att göra honom ekvivalent med den enögda logisk

semantiska inriktning som han själv kritiserade ovan, särskilt inte som de nyare 

företrädare för denna tradition som försöker utveckla diskursetiken (Apel 1994; Aragaki 

1993). Det är inte helt lätt att uttolka Habermas syn på moral, men eftersom han explicit 

vill föra samman etiken med ett diskursivt element blir det svåJt att frångå denna tradition i 

en genomgång av detta slag. 

Habermas står tydligt i en kantiansk tradition, han försöker utveckla det 

individualistiskt baserade kategoriska imperativet (handla så att ditt handlande skulle 

kunna upphöjas till allmän lag) till principen om diskursetiken, vilket handlar om en 

normativ procedur för moralisk argumentation inom och mellan grupper av moraliska 

subjekt. Teorin om diskursetiken kombineras med en teori om social handling som 

kommunikativ handling samt med en analys av moralens psykologi. Habermas vänder sig 

explicit mot all form av skepticism, och argumenterar djärvt mot de nya företrädare för 

aristoteliska, hegelianska och nietzscheanska traditioner som befolkar den samtida 

filosofin. Hans syn på moralteori är, enligt en av hans trogna uttolkare Thomas 

McCarthy: 

... reflectively to articu\ate, refine and elaborate the intuitive grasp of the 
normative presuppositions of social interaction that belongs to the repettoire of 
competent social actors in any society. (McCarthy,1990, x) 

Habermas menar själv att han företräder det som kan kallas den kognitivistiska 

moralfilosofin, en kantiansk tradition som förutom honom själv bl a representeras av 

John Rawls, Lawrence Kohlberg, Ernst Tugendhat och Karl-Otto Apel, förutom den på 
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amerikansk botten etablerade MIT-skolan. Denna filosofi kännetecknas av följande 

egenskaper: den är deontologisk, kognitivistisk, formalistisk och universalistisk. Det 

gemensamma målet är, menar Habermas, att analysera villkoren för att göra opa1tiska 

bedömningar av praktiska frågor, bedömningar som således baseras enbart på förnuftets 

överväganden. Det som särskilt står i fokus är den föreskrivande "böra"-karaktären hos 

normer ("claims to validity raised in no1m-related speech acts"). Ett studium av moraliska 

fenomen kan, enligt denna teori , studeras i termer av en förmal-pragmatisk analys av 

sådana "validity claims". För att detta skall kunna uppnås måste moralfilosofen kunna inta 

en position som påminner om det som John Rawls i A Theory oj Justice har talat om i 

termer av "the original position", alJtså en utkikspost från vilken man kan betrakta 

moraliska fenomen som just "moraliska fenomen". Moraliska fenomen fi nns, enligt 

Habermas, och de utgörs av de påståenden som har generell giltighet, ett kriterium på 

"moral" som är tydligt baserat i det kategoriska imperativet. I Kants efterföljd talar han 

om att normer måste ha formen av universella lagar, till grund för detta ligger principen 

om universalisering (U). Men mer relevant för våra frågeställningar är principen om 

diskursetik (D): 

Only those norms can claim to be valid that meet ( or could meet) with the 
approval of all affected in their capacity as participants in a practical di scourse. 
(Habermas 1990, 66) 

Denna princip förutsätter flera deltagare ( ej endast individer), verkliga argumentationer 

(men i teorin är dessa enbart tänkta och teoreti ska). Habermas gör alltså anspråk på en 

form av dialogism i kontrast till Rawls monologism. Han vänder sig även mot dennes, 

enligt Habermas, bristande känsla för kommunikativ rationalitet. De normativa 

påståendena fyller den sociala funktionen av att koordinera handlingar mellan individer. 

Det han kallar "practical di scourse" syftar på en procedur för att testa validiteten hos 

normer. 

Den diskursetiska principen förutsätter att alla berörda tar del i argumentationen på ett 

fritt och jämbördigt sätt i ett gemensamt sökande efter sanning. Det enda som kan 

uppfattas som argumentativt kapital i detta sammanhang är kraften i de goda argumenten: 

"Practical discourse is an exacting form av argumentative decision making" (ibid, 198). 

Denna abstrakta princip utgör en del av den vetenskap som sysslar med de rationella 

grunderna för vetande, kommunikation och handlande. Habermas menar således att D, 

principen om diskursetik, inte har något att göra med vardagsli vets moraliska 

"intuitioner". Mandatfördelningen mellan vetenskap och vardagsliv är skarp. Habermas 

sätt att formulera denna distinktion befinner sig mycket långt från den position jag redan 

gett uttryck för och har i gengäld mycket gemensamt med den nysokratiska visionen av 

den goda kommunikationen i det som Lingis kallar "staden maximalt renad från brus": 
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Moral philosophy does have an enlightening or clarificatory role to play vis-a
vis the confusions that it [skepticism] has created in the minds of the educated, that 
is, to the extent to which value skepticism and logical positivism have established 
themselves as professional ideologies and have infiltrated everyday consciousness 
by way of the educational system. Together scepticism and positivism have 
rnisinterpreted and thus neutralized the intuitions people acquire in a quasi-natural 
manner through socialization. Under extreme conditions they can contibute to the 
moral disarmaments of acadernics already in the grip of a cultivated skepticism. 
(Habermas, 1990, 89) 

Men, kontra Habermas, ett studium av moral är inte liktydigt med perceptionen av de 

inneboende semantiska aspekterna i en moralisk argumentation, utan har att göra med en 

sociokulturellt baserad kommunikativ dynamik och består i identifieringen av vissa inslag 

i kommunikationen som är moraliska. 

Habermas talar ofta om "kommunikativa praktiker". Det han syftar på med uttrycket 

"the communicative practice of everyday life" , där också studiet av moraliska normer 

enligt honom skall ske, ter sig emellertid som någonting ytterst avlägset i de abstrakta 

framställningar av diskursetiken som Habermas själv har gjort. Flera av hans efterföljare 

pekar följdriktigt på att diskursetiken inte sysselsätter sig med värderingsfrågor i 

vardagslivet, men att den kanske i större utsträckning borde göra det. 

Den moraliska diskurs Habermas talar om kan varken vara en beskrivning av eller en 

guide för de konkreta livssituationerna, utan utgör bara "demotivated answers to 

decontextualized questions". Diskursetikens uppgift är att rättfärdiga universella normer 

(ibid, 8). De kommunikativa praktiker Habennas diskuterar är vidare så styrda av 

teoretiska villkor och förbehåll att den hypotetiska talsituationen blir mycket stiliserad och 

idealiserad och får därmed någonting utopiskt över sig. Utifrån sådana kritiska förbehåll 

har också diskursetiken kommit att få en delvis annan utfo1mning hos Karl-Otto Apel och 

Axel Honneth. 

Redan av det föregående torde det framgå hur svårt det är att förena en diskursetisk syn 

med det konstitutiva sättet att att resonera om moral och moralisering (del 1). På nästan 

samtliga punkter är Habermas sätt att göra en kombinerad analys av kommunikation och 

etik ännu alltför abstrakt, kognitivistisk, universalistisk för att kunna utgöra ett verkligt 

alternativ till den traditionella filosofin. 

Ansiktets etik 

Om Habermas är svårtillgänglig som ett resultat av den höga abstraktionsnivån, så är den 

fenomenologiskt inriktade tänkandet kring "ansiktets etik" svår att nå genom den form 

kritiken av detta abstrakta sätt att resonera tar. Hos den judiske filosofen och teologen 

Emmanuel Levinas tar denna kritik formen av en revidering av det analytiska språket, inte 
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i en riktning mot ytterligare abstraktion utan i form av ett förkroppsligande och en 

inkarnering genom ytterst konkreta anspelningar på kropp, ögon, ansikte och andning. 

Levinas etik handlar om ansvaret för den Andre (med kristet språkbruk, "vår nästa") 

som konkret människa och inte som ab~trakt generaliserad människa: "det er den Anden, 

<ler i sin forskel til mig og til alle andre grnnder etikken", skriver Peter Kemp (1992, 69) i 

sin fina instroduktion till Levinas. Ansiktet är den form i vilken vi möter den Andre. 

Fokus i hans etik är analysen av ansiktet. Detta sker hela hela tiden på en antropom01f och 

kroppslig nivå, en diskurs som är allmängiltig genom att vara konkret. Det är en ovanlig 

form av metafysik som omtalas i dessa kroppsliga termer. Den Andre är ingenting 

opersonligt främmande i en allmän mening, utan visar sig bli främmande just som en 

annan konkret människa, vars "alteritet" visar sig genom att man inte kan behärska denne 

genom tanken, även om denna form av försök till behärskning och kontroll likväl är det 

som kännetecknar många relationer. Men, menar Levinas, då har vi gjort oss skyldiga till 

symboliskt våld på den människan. Den Andre människan är den som ställer oss till 

svars. Levinas citerar ofta den yngre brodern Karamazov i Dostojevskijs roman: 

All of us are guilty of everything and responsible for everyone in the face of 
everything and I more than others. (Dostojevskij s Bröderna Karamazav citerad i 
Peperzak 1993, 111 ) 

En inte så uppmärkssammad del av denna ansiktets etik består i hans grundläggande 

antagande att relationen mellan människor, mellan jag och den Andre, upprättas i språket 

och att språket kan utgöra en form av ersättning för det som inte kan tänkas (Wyschogrod 

1974, 1993; Lingis 1994). Men Levinas tycks skilja mellan retorik som "det sagda" och 

det "verkliga" språket som "sägandet". Retoriken är ett uttryck för våld, metafysiskt våld, 

som Derrida har sagt har sagt i sin kända artikel om Levinas (Derrida 1973) . Detta våld 

innebär att man inte möter den Andre ansikte mot ansikte, utan att man viker utanför 

dennes ansikte för att göra den Andre till "den samme", dvs för att fråntaga dem friheten 

på det att den Andre tematiseras som en del av en själv (Kemp, 1992). I motsättning till 

detta, skriver Kemp är det "verkliga" språket en uppenbarelse och en kapitulation för den 

Andre. 

Det sprog, der tales, virker ikke som ett forhold mellem et subjekt og et objekt, 
mellem en förestillning og dens genstand. Sproget förutsätter samtalspartnere. Det 
är ikke blot taenkning, videnskab eller kunst, der tillägger tingene betydning. Det 
opretter et forbold til det helt nögne, det helt formlöse , der bar sin mening i seg 
selv, ikke i kraft af nogen klassifikation eller nogen generalisation. Hverken den, 
der taler, eller den, der taler til, kan indpasses i nogen kategori. (Kemp, 1992, 51) 

Man kan tala om denna teori som en teori om intersubjektiviteten vilken också innebär en 

etisk relation. Den tvära avgrundslika skillnaden mellan människor kan övervinnas genom 

språket, men detta sker inte genom allmänbegrepp, objektiveringar eller nysokratiska 

idealiseringar utan genom den konkreta interaktionen, samtalet och tilltalet. I denna 
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interaktion är inte "det sagda" lika viktigt som "sägandet" i vilken en relation upprättas. 

Därmed inte sagt att det saknar betydelse vad man säger, något som emelle1tid kan vara 

giltigt i tillspetsade situationer som exempelvis inför döendet (Lingis 1994, kap 7) . Men 

det sagda spelar relativt liten roll i beaktande av att en etisk relation mellan människor 

etableras före det sagda. Detta "före det sagda" är "sägandet". Etiken skall inte ses som ett 

tillägg till denna teori om språklig intersubjekti vi tet utan som själva utgångspunkten för 

detta. Denna betoning innebär en radikal omkastning av filosofins prioriteringar mellan 

teoretisk och praktiskt, mellan epistemologiskt och etiskt. Språkets begränsningar såväl 

som dess början ställs på sin spets inför döden. 

It is the saying that is imperative: your hand extended to the one who is 
departing, the light of your eyes meeting the eyes of the other that are turned to 
where there is nothing to see, and the warmth of your voice brought to her as her 
own breath gives away. The situation is not only the end of language - the last 
moment when all we have to say to one another ends in the silence and death of the 
one to whom it has to be said and in the speechlessness and the sobs of the one 
who has come to say something. It is also the beginning, the beginning of 
communication. (Lingis, 1994, 113-114) 

Man kan säga att Levinas fokuserar på själva talhandlingen som någonting etiskt, inte det 

sagda eller det som sägs utan sägandet som moralisk handling redan innan någonting har 

sagts: "there is a language before there is propositional content, before the "message" 

conveyed in words or gesture is made manifest" (Wyschogrod, 1993, 164). Det som 

kommuniceras är inte något budskap eller någon berättelse utan själva exponeringen av 

sig själv. Levinas bygger vidare på Heideggers analys av det poetiska språkets särskilda 

förmåga "att bli till" och gör detta argument mer generellt - det händer (i allmänhet) när 

man kommunicerar. Han förnekar att språket i sin essens skulle vara poesi och menar att 

betydelse uppstår först i den etiska relationen med den Andre. Sägandet handlar om sättet 

på vilket den Andre adresseras (an-svaret) och hur man därmed blir an-svarig för den 

Andre:9 

It is not the said, the language of ontology that is the ultimate source of 
signification, but the saying that signifies prior to language and being, to essence 
and nomination (ibid, 168). 

Denna relation går inte att reducera utan innebär själva ansvaret. Detta jag som ansvarar 

för närhet står i skarp motsättning till den universalism som ofta tillskrivs påståenden och 

språkliga uttryck i den västerländska moralfilosofin och innebär sålunda ett alternativ till 

dominerande sätt att tala om moral, där det förutätts att själva aktiviteten "att tala" (om 

9Jämför även hur termer för omsesidighet inom socialpsykologin ofta handlar om just interaktionens 
kommunikati va karaktär, något om ofta avspeglas i uttryck som "responsibility" (Levinas) och 
"responsivitet" (Asplund). Se även diskussionen i Linell och Rommetveit (1994) som fördjupar just 
denna aspekt inom socialpsykologi, diskursanalys och dialogism. Jfr även det bakhtinska begreppet 
"answerability" i Bakhtin ( 1990). 
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moral) kunde frikopplas från det man talar om (moral). Denna form av kritik mot "the 

standard account of moral philosophy" har mycket gemensamt med det som nätmast skall 

presenteras, olika försök att historicera och kontextualisera moralen, men dess 

tillvägagångssätt hos Levinas är helt annorlunda, ambitionerna är mer långtgående. 

Frågan Vad menar du med moral? blir i Levinas filosofi förändrad till den betydligt mer 

utmanande Vad menar Du med moral? Svaret på den frågan är ingen abstrakt teori utan en 

ansvarig närvaro och underkastelse under en annan människas behov. 

Narrativ etik och nyaristotelisk "ethics ofvirtue" 

Under denna rubrik samsas delvis olika traditioner som alla har det gemensamt att de 

kritiserar kantiansk och utilitaristisk etik. De vänder sig just mot moralfilosofins historiskt 

och intitutionellt erövrade sanktionering av vissa sätt (de filosofiska) att diskutera moral. 

Till dess kritiker hör moralfilosofer som Alasdair Maclntyre, Stuart Hampshire och 

Bernard Williams, fenomenologer som Hubert och Stuart Dreyfus, teologer som Stanley 

Hauerwas, litteraturlilosofer som Martha Nussbaum, men även de som förespråkar ett 

ökat samarbete mellan filosofi och samhällsvetenskap (psykologi, sociologi och 

antropologi) för att utveckla den praktiska eller tillämpade etiken, här representerad av 

Barry Hoffmaster. Betydelsefulla föregångare för denna kritiska tradition är framförallt 

Aristoteles, vilket gör att de ibland kallas för nyaristoteliker, men även Hegel, Nietzsche 

och den tyska he1meneutiken spelar centrala roller. Denna inriktning förknippas också 

med en konservativ eller liberal-konservativ trend att idealisera "moral communities", 

något som givit skäl att kalla vissa av dessa förespråkare för "communitarians". Detta 

gäller särskilt de politiskt prioriterande filosoferna Michael Walzer, Michael Sandel och 

Charles Taylor. 

På olika sätt representerar denna kritik ett försök att åter ställa frågan "hur skall man 

leva?" i centrum istället för att diskutera rätt och fel i moralfilosofins abstrakta kategorier. 

Detta innebär ofta ett återvändande till personen, kontexten, historien, traditionen, 

motivationen, kulturen och till det som Aristoteles talar om som "arete". "Virtues" är den 

vanliga engelska översättningen som på svenska lite för tungsint och moralistiskt 

betecknas med "dygder" eller med "förträfflighet" som i följande kända definition: 

Förträffligheten är alltså en avsiktlig karaktärsinställning, som håller sig till en 
medelväg med hänsyn till oss själva, fixerad av en sådan tanke som en klok man 
skulle begagna för att bestämma medelvägen (Aristoteles Den Nichomachiska 
Etiken, andra boken s 59, översättning av Mårten Ringbom (1967)) .10 

lOvad blir "virtue" i svensk översättning? Varför finns ordet inte på svenska och varför blir den vanligaste 
översättningen "dygd" eller "dygdemönster" så felaktig i relation till den beskrivning som 
nyaristotelikerna ger? Det vore för långsökt att tala om "bristen på dygd i svensa språket" men det kan 
vara värt att fundera över denna brist som en signifikant språkhistorisk aspekt av den icke-aristoteliska 
etikens starka grepp över Nordeuropa. I Den stora engelsk-svenska ordboken (Norstedts, 1989) översätts 
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Den dröm om moralfilosofin som vi, särskilt av Upplysningstiden, fostrats till att tro på 

som en a-historisk, global, universellt giltig tro på rättvisa, är det som kritiseras. 

Försöken att bygga den moraliska diskursen på tilltron till det universella förnuft som är 

ti llgängligt för alla rationella människor är, menar man, en illusion Ufr ovan). Centralt i 

denna kritik är problematiseringen av den syn på språket som dominerar inom 

moralfilosofin och den språkfilosofi som överhuvudtaget gör den moderna rationaliteten 

möjlig. 

Så långt är det enkelt att beskriva detta som en gemensam kritisk angelägenhet, då de 

förenas i sin kritik av "det moderna". Men vad sätter de in istället? Inför den frågan börjar 

olikheterna att visa sig: historia, tradition, narrativer, affirmationer, etc. blir alternativa 

genrer för moralisering. Kritiken leder i riktning mot såväl konservativt återupprättande 

av traditionen i form av glömda moraliska gemenskaper, som i riktning mot radikal 

nihilism. 

I Ethics and the Limits oj Philosophy kritiserar Bernard Williams (1985) den samtida 

tendensen till en rationalistisk uppfattning av rationaliteten, särskilt så som de företräds av 

vissa former av offentlig rationalitet (den moderna byråkratin). Denna byråkratiska 

förståelse innebär att a11a val och beslut skall baseras på grunder som är "diskursivt 

förklarade". Tendensen till en explicit diskursiv rationalitet är ingenting nytt, menar han, 

men den är särskilt välutvecklad och rättfärdigad i det moderna samhället (jfr. Lingis 

diskussion av den nysokratiska traditionen ovan). Denna diskursiva rationalitet blir 

samtidigt ett sätt att legitimera "a single currency of reason". Liksom flera andra 

återvänder Williams till Aristoteles och dennes dygdbegrepp för att tala om de 

psykologiska och kommunikativa villkoren för att bedriva moralisk diskurs. Han 

kritiserar användningen av begreppet "moralisk" som förknippat med någonting "bättre" 

så som det oftast förvaltas i den moderna filosofiska traditionen, förbindelsen mellan "det 

moraliska" och "det goda": 

virtue med "(1) dygd, dygdemönster, (2) fördel, förtjänst, värde, god egenskap, (3) (inneboende) kraft, 
förmåga, verkan, effekt, med stöd av ... " Det finns några andra ord runtomkring "virtue" som man kan 
leka med på det franska viset. Dessa är "virtu" vilket kan vara konstsinne, konstkännare e ller konstsaker. 
"Yirtual" vilket å ena sidan är verklig, faktisk, egentlig, reell , å andra sidan virtuell brännpunkt (dvs 
bild). "Virtually" är fakti sk, i realite ten, praktiskt taget, så gott som. "Virtuoso" kan vara virtuos men 
också konstkännare. "Virtuous" (av "virtue") kan vara dygdig, kysk, ärbar, eller rättmätig eller 
häslobringande. Ringborn följer i sin svenska översättning Dirlmeiers tyska tolkning med att inte 
översätta "arcte" med dygd, även om det förekommer ibland. Han menar sig "tryggt kunna inskränka 
användningen av ett ord som har en så moraliserande karaktär som detta" (ibid, 18). Istället har han 
översatt "arete" med "föträfflighet" , "duglighet", "förtjänst" och "förtjänstfullhet". På samma sätt har han 
ersatt "Jasten"("vice") med "uselhet" , "dålighet", "fel" och "brist". I An Intermediate Greek-English 
Lexicon (Liddell & Scott, 7 upplagan, 1980 [ 1889]) ges "arete" fem olika betydelser: godhet, excellens 
särski lt om manliga egenskaper; rank, nobilitet; i prosa blir det vanligen godhet, excellens; i moralisk 
betydelse godhet eller "virtue"; tjänst (mot honom). 
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By far the most important reason for this is the dornination of morality which is 
disposed to class all the relevant - that is to say, "moral" - reactions under headings 
such as judgement, assessment, and approval or disapproval. This is rnisleading in 
several ways. First, all these notions suggest a position of at least temporary 
superiority , the position of a judge, and this is so even if they occur within a moral 
theory that does not encourage superiority. Further, they suggest some binary 
judgement, as it might be of gui lt or of innocence. (Williams, 1985, 37) 

Förutom denna fundamentala kritik av "det moraliska", vänder sig Williams mot synen på 

moral som en form av domslut och samtidigt mot tendensen att tala om moral i binära 

förhållanden (Lingis 1994; Forstorp 1994c). 

En mer omfattande kritik av den kantianska efter-Upplysningens filosofi och dess 

språkfilosofiska etnocentrism står i centrum för Alasdair Maclntyre's moralteori, som han 

fört fram i flera inflytelserika arbeten, särskilt i After Virtue (1984). Denna inriktning har 

ibland kommit att kallas narrativ etik. De stora filosoferna bakom Maclntyre är 

Aristoteles, Thomas ab Aquino och Nietzsche. 

Maclntyres After Virtue utgör en tacksam resurs för att hitta dräpande 

karaktäriseringar av den kantianska filosofin. Naturligtvis fyller också den kantianska 

filosofin genom detta en ytterst viktig funktion, som det man avskyr och kan profilera sig 

emot, som en olustig farsa med dennes plikter, regler och överlägsna tillrättavisningar. 

Man bar svårt att tänka sig en modern filosofi utan Kant även om den i kritiken ibland 

kommer att likna en fågelskrämma eller en "straw man". 

För våra syften är det särskilt frågorna om moral som står i centrum. Och även här är 

Kant och hans kritiker tydliga. Kant ger oss svaret på frågan om det finns någonting som 

är moraliskt i sig ("morality as such"), något som Maclntyre starkt betvivlar. 

Kant of course believed that he had successfully answered that question. And it 
is impo11ant that both the analytic moral philosophy which Frankena defends and 
the type of historicism which I defend are in key part responses to criticisms of 
Kant's transcendental answer. For Kant's thesis that the nature of human reason is 
such that there are principles and concepts necessarily assented to by any rational 
being, both in thinking and in willing, encountered two distinct kinds of crucial 
objection. One, to which Hegel and subsequent historicists gave great weight, was 
that what Kant presented as the universal and necessary principles of the human 
rnind turned out to be principles specific to pmticular times , places and stages of 
human activity and enquiry. Just as what Kant took to be the principles and 
presuppositions of natura! science as such turned out after all to be the principles 
and presuppositions of one highly specific morality, a secularized version of 
Protestantism which furni shed modem liberal individualism with one of its 
founding charters. Thus the claim to universality foundered. (Maclntyre, 1984, 
266) 

Det kompliceras väl av att "morality as such" faktiskt kan sägas finnas som en 

kulturspecifik "working definition" i den västerländska historien. Kant och alla hans 

inflytelserika efterföljm·e i efter-Upplysningens Europa levde som om detta helt enkelt var 
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sant. Möjligen kan man tycka att Maclntyre m fl gör det för enkelt för sig genom att 

avfärda detta som ett historiskt fenomen. 

Det finns en del drag i Maclntyres tänkande som representerar den konservativa 

trenden, exempelvis det evolutionistiska schemat, degenerationshypotesen, den 

tendentiösa besk.rivningen av moderniteten, och den upprörda skildringen av tillståndet 

för den moraliska diskursen i det samtida samhälet. Det hindrar inte att hans teori rymmer 

andra lockande drag, i första hand försöket att historisera och kontextualisera 

moralteorier, hans försök att göra klart hur varje framställning av moral är beroende av 

sociala och kulturella kontexter och de tillgängliga möjligheterna för explicit diskursivitet. 

Han kriti serar hela traditionen av moralfilosofi i efter-Upplysningens västerland, såväl 

den rationalistiska kantianismen som 1900-talets emotivism, som alltför rigida system, 

vilka bygger alltför mycket på färdiga uppfattningar om jaget ("self") som den moraliska 

agenten vilken agerar som autonomt moraliskt subjekt, som alltför upptaget med att 

studera universella villkor och kriterier. 

Maclntyre återvänder till den athenska uppfattningen av "virtue", som är så central för 

Aristoteles, och till historieberättandet som det huvudsakliga sättet att bedriva moralisk 

undervisning. Moralisering genom berättande är den centrala positiva hypotesen i den 

narrativa etiken . I den meningen kan man säga att Maclntyre också är normativ. Såväl 

Kants moraliska kritik som vanliga människors vardagsmoralisering är exempel på 

moralisering genom berättande. 

Detta får också betydande konsekvenser för hur man kan studera moralisering. Det är 

här som hans filosofi blir särskilt intressant för detta teoretiska och metodologiska tema. 

Maclntyres bidrag är en historiskt orienterad begreppsanalys, men han säger explicit att 

detta är något som måste kombineras med sociologiska studier vilka syftar till att 

klarlägga relationerna mellan dygder, praktiker och institutioner. Det historicerande och 

kontextualiserande perspektivet är klart uttryckt och stämmer väl överens med hur man 

skulle motivera studiet av moral - och moralens karaktär som "ämne" - utifrån 

interaktionistiskt och kommunikativt håll. I ett svar till kritiken från just den 011odoxe 

modernisten William Frankena svarar Maclntyre att moral "inte finns", i alla fall inte "i 

största allmänhet": 

... the subject of moral philosophy at least - the evaluative and norrnative 
concepts, maxims, arguments and judgements about which the moral philosopher 
enquires - are nowhere to be found except as embodied in the historical lives of 
particular social groups and so possessing the distinctive characteristics of historical 
existence: both identity and change through time, expression in institutionalized 
practices as well as in discourse, interaction and interrelationship with a variety of 
forms of activity. Morality which is no particular society's morality is nowhere to 
be found. (Maclntyre, 1984, 263) 

Det skulle föra för långt att gå in på en detaljerad beskrivning av Maclntyre, även om detta 

på sikt är en angelägen uppgift som faller inom ramen för studiet av moral och 
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kommunikation. Den typ av moralfilosofi han representerar kan i många stycken tyckas 

vara alltför negativ, konservativ och felfinnande. Till stor del erövrar den trovärdighet 

genom att polemisera mot en form av filosoferande som många betecknar som förlegat, 

men faktum är att det är just det sättet att tänka om och tala om moral som är giltigt för 

många människor och för människor som representanter för institutioner som "levda 

verkligheter" Ufr de etnometodologiska studierna hos Pollner 1987; Jayyusi 1991, 1995; 

m fl). Just genom att polemisera mot de språkliga premisserna i en dominerande form av 

moralfilosofi vänder sig Maclntyre och andra mot den kommunikativa aningslöshet som 

dominerar så mycket begreppsanalys. Han vänder sig exempelvis mot idealet med 

opersonliga rationella argument, dvs ett konsekvent frånkännande av sambandet mellan 

kontext, person och sättet att moralisera: 

Moreover the appeal is to a type of consideration which is independent of the 
relationship between speaker and hearer. Its use presupposes the existence of 
impersonal criteria - the existence, independently of the preferences or attitudes of 
speaker and hearer, of standards of justice or generosity or duty. The particular link 
between the context of utterance and the force of the reason-giving which always 
holds in the case of personal preferences or desire is lowered in the case of moral 
and other evaluative utterances. (Maclntyre, 1984, 8) 

En analys som är informerad av denna kritik använder sig snarare av företrädare för den 

dominerande moralfilosofiska traditionen (företrädare för ämnena filosofi och etik, 

praktiker och konsulter inom tillämpad etik, etc) än av dem som kritiserar denna, i 

sökandet av objekt för analysen. Beskrivningen av Maclntyre's filosofi kunde fortsätta 

långt på denna punkt, t ex genom att uppmärksamma hans karaktäristisk av den samtida 

moraliska diskursen, tesen att moralfilosofi förutsätter en sociologi, om hur man köpslår 

med moraliska fiktioner, om konversation och mänsklig handling som förkroppsligade 

narrativer. 

Låt mig istället avsluta detta avsnitt med att knyta an till en annan företrädare för den 

narrativa etiken, teologen Stanley Hauerwas, som i flera artiklar och böcker argumenterat 

för att den narrativa traditionen skall representeras av en befintlig tradition för 

historieberättande, nämligen den kristna moraliseringen Ufr även Stout 1988). Hauerwas 

är tydligt influerad av Maclntyre men hans version av den narrativa etiken har fått en ännu 

tydligare teologisk prägel. Hans tidigaste artiklar är från sent 70-tal och de andas i många 

stycken den tidens strukturalistiskt influerade berättelseanalys, men min bedömning är att 

de har stått sig bra mycket tack vare anknytningen till den teologiska tematiken vilket 

teoretiskt hindrade strukturalismen att utvecklas fullt ut. Hauerwas kallar sitt projekt för 

existentialistisk etik. Ännu tydligare än Hauerwas är det Martha Nussbaum som anknyter 

till den post-formalistiska trenden i berättelseanalysen baserat på antikt material. 

Hauerwas för fram det narrativa inte bara som en alternativ formell kommunikativ 

genre för moralisering utan även som en alternativ epistemologi, en tanke som försvävar 
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även den narrativa psykologin (Bruner 1986). Därvidlag finns det många anknytningar att 

göra till interaktionism, socialkonstruktivism, dialogisk filosofi och dialogism. Hauerwas 

menar att epistemologin är mmativ till sin karaktär och omvänt att den moraliska 

rationaliteten är beroende av berättelsens form. Detta får givetvis avgörande konsekvenser 

för den dominerande moraliska diskursens status, samt innebär i historisk mening en 

upprättelse för de ideologiska traditioner som bygger på berättelser, de kristna och 

judiska. Precis som flera andra nyaristoteliker återupplivar Hauerwas det proto

psykologiska begreppet "virtue". Han talar om en syn på personen ("self") som skiljer sig 

mycket från upplysningsidealets renskalade och hypotetiska neutrum. När vi här talar om 

upplysningsidealet så gäller detta inte bara 1700-talets encyklopediskt skolade 

borgerskap, utan även de dominerande traditioner för moralisering, kantianism och 

utilitarism, som varit avgörande beståndsdelar i uppbyggandet av den moderna 

välfärdsstaten och den politiska demokratin. Dessa har varit centrala drivkrnfter för 

utvecklandet av den rationella diskursen och i det närmaste konstitutiva för den moderna 

utformningen av pedagogik, politik och social filosofi (Hampshire, 1983). 

Istället för denna syn på personen talar Hauerwas om den i termer av en "karaktär" 

med sin särskilda historia, kontext, personlighet och kulturella tillhörighet. Men denna 

"karaktär" får endast betydelse i och genom berättelser. Hauerwas syn på moralens 

psykologi och sociologi har mycket gemensamt med forskningar om subjektivitet och 

"self" särskilt inom antropologi. 

Liksom fallet är med Maclntyre, handlar Hauerwas' projekt i stora stycken om att ta 

avstånd från dominerande former för moralisk rationalitet. För våra syften är denna kritik 

användbar eftersom att den ofta pekar på en mängd språkliga och ideologiska för-givet

taganden i dominerande sätt att moralisera. Och det är i denna kritik vi kommer närmast 

det man kan tala om som den implicita moralfilosofin interaktionistisk 

kommunikationsanalys. De främsta punkterna i kritiken av det han kallar "the standard 

account of moral rationality" är de tre följande: 

... the standard account of moral rationality dis torts the nature of moral life by 
( 1) placing an unwarranted emphasis on particular decisions or quandries; (2) by 
failing to account for the significance of moral notions and how they work to 
provide us skills of perceptions; and (3) by separating the agent from his interests. 
(Hauerwas, 1989, 163) 

Istället för att diskutera "karaktär" och problematisera skapandet av olika "moral selves" 

så som de framträder i berättelser, så blir moralfilosofi i form av "the standard account" 

närmast ett normativt program för de medvetna beslut vilka är helt avskalade från 

sociokulturella och existentiella kontexter. Det gör också att "problem", "lösningar", "val" 

och "dilemman" blir de paradigmatiska stegen i denna beslutsteori , vilket samtidigt kan ge 

det missvisande intrycket av att frågorna kan lösas utan att ta hänsyn till samanhangen. 
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Denna teori tycks förutsätta att situationer kan beskrivas på objektiva sätt, men även sätten 

att beskriva en situation är beroende av vår egen förförståelse ("karaktären" som den 

förkroppsligade "dygden") och denna kunskap får man inte huvudsakligen genom beslut 

utan genom den "habitus", för att använda Bourdieus passande uttryck, som man 

förkroppsligar som social varelse. 

Standardversionen av moralfilosofi förutsätter att den värld i vilken problemen uppstår 

redan är given. Men, menar Hauerwas, moraliska begrepp beskriver inte bara våra 

aktiviteter, de formar dem samtidigt (ibid, 169). Standardversionen bortser emellertid från 

detta och menar att beskrivningen av ett moraliskt "problem", exempelvis abort, är en 

fråga om den sakliga redovisningen av fakta, när det, enligt Hauerwas, alltid är en fråga 

om "a perception determined by a history of interpretation" (ibid). 

Genom att åtskilja det handlande subjektet från sina intressen görs alienationen till den 

centrala moraliska dygden. Så snart vi intar standardversionens perspektiv så befinner vi 

oss i den egendomliga positionen att betrakta vår egen historia som om det vore någon 

annans, menar Hauerwas och därför blir vi tvingade att alienera oss från de projekt som 

gör oss engagerade i någonting överhuvudtaget. Alltför ofta får förnuftet funktionen att 

kontrollera känslor, längtan och begär. Nussbaum menar i en av sina senare texter att 

känslor istä11et borde spela en mer betydelsefull roll som en del av det rationella 

övervägandet ( 1994 ). 
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