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Introduktion

Denna uppsats handlar om moraliskt tänkande och hur det förhåller sig till verkligheten. Har vi någon 
kunskap om vad som är rätt och fel, bra och dåligt, viktigt eller oviktigt? Varifrån kommer våra 
värderingar? Det svar som här skall föreslås är att moraliskt tänkande har sin grund i evolutionen och 
framträder genom våra känslor. I denna uppsats argumenterar jag för att vårt moraliska tänkande 
är en irrationell del av vårt evolutionära arv, vilket underminerar värderealismen då vi inte har 
någon stark anledning att tro att några värdeomdömen vi gör är objektivt riktiga. Med förklaringen 
att evolutionen är grunden till våra värdeomdömen och att den präglar alla slutsatser vi gör när vi 
klurar på moraliska frågor, väcks vad Sharon Street kallar ett Darwinistiskt dilemma för 
värderealistiska teorier. Nämligen att realisterna måste välja mellan att erkänna att vårt moraliska 
tänkande inte har något med objektiva värdefakta att göra, eller acceptera den högst osannolika 
tesen att evolutionen styrt oss till att göra de värdeomdömen vi gör enbart för att de stämmer 
överens med objektiva värdefakta. Enligt Street är det senare alternativet orimligt, och det tidigare
innebär att vi fumlar i blindo. Om vårt moraliska tänkande inte kan belysa värdefakta, vad är då 
vitsen med det? Om tesen är riktig kan vi inte nå ett objektivt svar på den frågan eftersom det är en 
värdefråga, men vi kan bestämma oss för att strunta i värdefakta, och erkänna att moral är en 
naturens nyck. 

Uppsatsen är indelad i tre delar. Del ett ska förklara varför det är av intresse att se på evolutionen 
när det gäller etik. Man kan undra vad evolutionen kan förklara som har med moraliskt tänkande att 
göra. Här argumenteras att moraliska omdömen grundas på känslor och inte på logiska resonemang 
eller observerbara faktum och att känslorna är nödvändiga för att acceptera de principer och 
värdeomdömen som skall utgöra premisser i kritiskt moraliskt tänkande, dessförutan inga logiska 
slutsatser av moraliskt slag kan dragas. Huvudsakligen argumenteras det att ett kallt, logiskt sinne, 
som inte påverkas av känslor och bara använder kända fakta som premisser, inte skulle kunna göra 
värdeomdömen, samt att vi faktiskt använder oss av känslor för att acceptera premisser. 

I del två visas det hur det är möjligt att evolutionen har format en uppsättning sociala instinkter som 
ger upphov till beteenden som ofta kallas moraliska. Poängen är helt enkelt att fortsätta ifrån att ha 
identifierat känslor som moralens grund, till att förklara varifrån dessa känslor kommer. Här får vi 
alltså en trovärdig förklaring som är svår att undgå, givet att vi accepterar evolutionsteorin. En simpel 
genomgång av de grundläggande evolutionära processerna får föregå en hypotetisk genomgång av 
hur sociala instinkter skulle kunna utvecklas och leda till moraliskt tänkande och beteende. 

Del tre handlar om hur denna bild av vårt moraliska tänkande påverkar hur vårt förhållande till 
moralen ser ut. I synnerhet ska vi se hur värderealismen påverkas av att moraliska omdömen görs 
ifrån evolutionär grund. Även att det är tämligen meningslöst att söka svar på värdefrågor när vi inte 
kan komma åt moralfakta. Skepticism gällande värdefakta liknas vid skepticism gällande guds 
existens. Därefter följer en genomgång av Streets Darwinistiska dilemma för värderealistiska teorier,
där legitimiteten av mänskliga värdeomdömen förklaras otillbörlig då de verkar följa vad 
evolutionsteorin förutsäger snarare än att peka ut objektiva moralfakta. (Genomförligt, kan tilläggas.)
Med problemen som dessa skeptiska argument belyser i åtanke, verkar det som att vi har lite 
anledning att försöka hitta svar på moraliska frågor, och det förefaller vara en källa till problem att 
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göra det. När vi tror oss ha hittat svaren kan konsekvenserna också bli obehagliga, till föga nytta för 
oss själva. Detta, skall det argumenteras, får amoralism att verka lockande eftersom det undviker 
problemen med moraliskt tänkande. I detta sammanhang betänks ett argument emot amoralism 
som bygger på att en individ tjänar på att assimilera samhällets inställningar, vilket dock verkar 
omöjligt att genomföra i praktiken, och ett svar på argumentet framförs som bygger på att låta 
samhället anpassa sig efter invånarna. 

En hel del termer kommer användas som kan definieras på olika sätt, så för att undvika missförstånd 
följer här en genomgång av hur dessa termer används i denna uppsats.

Vad som menas med ”moraliskt tänkande” är särskilt viktigt att förstå. Detta är ett uttryck för det 
tänkande vi ägnar oss åt som involverar värderingar; I synnerhet gällande beteende. När vi säger att 
någonting är ”rätt eller fel”, så bygger det på vad vi anser är ”bra och dåligt”. Därför får vi räkna 
sådana attityder som en del av moraliskt tänkande. Det handlar om vad vi bör och inte bör göra, 
känna, tänka. Det handlar om vad vi bör och inte bör tycka är bra och dåligt, viktigt och oviktigt. Det 
vi kommer fram till ger oss anledning att bete oss på vissa sätt och att anse att vissa förtjänar 
belöningar eller straff. ”Moraliskt tänkande” betyder INTE att tänkandet är ”moraliskt riktigt”. 
”Amoralism” skall förstås som inställningen att inte försöka leva upp till moraliska ideal eller följa 
moraliska principer, samt att ej heller att fälla moraliska omdömen. 

”Värdeomdömen” är de omdömen vi gör då vi bestämmer att någonting är bra eller dåligt, rätt eller 
fel. Härtill räknas ”principer” som ju är vägledande eller ”normativa” omdömen. ”Värderingar” kan 
här användas likadant som ”principer” eftersom de har samma funktion i kritiskt moraliskt tänkande, 
dvs. de är premisser i moraliska resonemang. Förhållandet mellan värderingar och värdeomdömen är 
att det krävs ett värdeomdöme för att skapa eller acceptera dem på en grundläggande nivå, (som att 
generellt undvika att skada andra,) och de kommer sedanefter användas som premisser vid 
värdeomdömen på en senare nivå (exempelvis att eftersom man ska undvika att skada andra, så får 
man inte slå dem). 

”Rationellt tänkande” ska här förstås som objektivt, logiskt tänkande, som inte påverkas av 
personliga attityder och känslor. Det drar slutsatser ifrån fakta och bara ifrån fakta, eftersom det inte 
är intresserat av någonting annat än sanningen. Att dra slutsatser av andra anledningar än att de 
fakta som är kända leder till slutsatsen, är ”irrationellt”. (Till exempel vore det irrationellt att 
förkasta ett argument för att man har en känsla av att något är fel med det.) Det kan vara rationellt 
att tänka målmedvetet, såsom ”om jag ska nå mål M, så bör jag givet fakta X, Y och Z göra handling 
H”, men detta skall inte misstagas för ett värdeomdöme. Det vore ett värdeomdöme, endast om man 
påstod att målet är ett moraliskt ideal, och att handlingen är moraliskt rätt, eller något liknande. Att 
rationellt tänkande beskrivs som ”kallt” i denna uppsats skall inte uppfattas som värderande, bara 
att rationellt tänkande kräver att man håller huvudet kallt, för att undvika att ens känslor står i vägen 
för sanningen. 

”Värdefakta” refererar här till objektiva värdefakta (även om ”relativa värdefakta” kanske också 
påverkas av argumentationen). Relativism ignoreras i stort i denna uppsats eftersom den inte verkar 
röra sig på nivån av vad man kan kalla ”värdefakta”, om inte ifrån en antropoligisk eller psykologisk 
synvinkel (dvs. Att vissa anser något vara ett värdefaktum). Värdefakta är samma saker som 
”moraliska sanningar” och de ska förstås säga vad som faktiskt är rätt och fel, bra och dåligt osv. De 
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är de värderingar man bör ha, objektivt sett. Och det är fråga om något närmast metafysiskt 
eftersom de verkar vara en del av hur verkligheten är beskaffad. ”Värderealism” är teorin att det 
existerar objektiva värdefakta, som i princip skulle kunna gå att greppa. 

”intuitioner”, ”instinkter” och ”känslor” behandlas här ganska lika. Man kan säga att instinkter 
uttrycker sig (, iallafall delvis,) i intuitioner, vilka upplevs som känslor. Att göra ett intuitivt beslut, är 
att strunta i att tänka igenom saken rationellt (vad gäller det faktiska avgörandet i frågan), och gå på 
sin känsla. Vilken känsla man känner, i sin tur, beror på vilka instinkter som är aktiverade i 
situationen. 

”Prudent” och ”prudence” är beskrivningen av tänkande och beteenden som gynnar en individ eller 
en grupp i den situation de befinner sig. Det är inte idealistiskt eller dogmatiskt, utan grundas på vad 
som är i intresset för den eller de som tänker. 

Det är inte nödvändigt att ta dessa beskrivningar som fullt dogmatiska. Om tesen stämmer så finns 
ett mått av intuitiv förståelse av vad flera av termerna innebär som kanske kan tyckas rikare och mer 
nyanserad. 
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Del ett: Moraliska känslor 

Vad är det som gör evolutionen intressant i förhållande till moraliskt tänkande? För att svara på 
denna fråga måste vi klargöra förhållandet mellan moraliskt tänkande och känslor. När det kommer 
till att göra värdeomdömen verkar det vara våra känslor som får saker att hända. Ett sinne som är 
kallt och logiskt kan dra slutsatser, men för att dra slutsatser krävs premisser. Det innebär att ett kallt 
och logiskt sinne kan förstå en situation vad gäller fysiska omständigheter, konsekvenser av 
handlande, och de psykologiska effekterna på de som är inblandade. Men om sinnet inte har 
accepterat några normativa principer gällande vad som bör göras eller undvikas, eller vad som räknas 
som bra eller dåligt, kan det inte komma till slutsatser som sådana saker. Det krävs någonting mer. 
Det må dock vara mest troligt att en given person har accepterat vissa principer innan en kritisk 
utredning av desamma börjar. Därför är det nödvändigt att åtminstone tillfälligt avsäga sig dem för 
att börja på nytt, eftersom de annars skulle bekräfta sig själva eller varandra utan att först ha visat att 
de självständigt håller upp mot kritisk granskning. 

Eftersom accepterandet av principer är en fråga om vilka principer som är bra eller dåliga, eller som 
bör eller inte bör accepteras, krävs det att en värdering görs. Att gå ifrån att inte antaga några 
principer som sanna, till att acceptera en första, verkar svårt för ett kallt och logiskt sinne. Vad finns 
det för motivation till att acceptera principen när denna uppgift tillhör normativa principer, och inga 
kan användas innan de har accepterats? Det är ett förbjudet drag att vädja till en princip som inte är 
bekräftad, för att bekräfta en annan princip. Ändå så accepterar människor principer utan att utreda 
dess fundament. Det är till synes för att vi tillfälligt struntar i att göra ett logiskt val, och gör ett val 
som känns rätt. För när känslorna tillåts vara en del av bestämmandeprocessen blir det plötsligt 
ganska enkelt att välja ut principer som kan stå som premisser i logiska resonemang i värdefrågor. 
När detta sker brukar vi undvika att hitta logiska anledningar att acceptera principen; vi kallar den för 
”självklar”. Detta blir ett substitut för ett genomtänkt logiskt argument.  

På denna grundnivå, som ska bygga upp ett helt moraliskt system, kan vi inte göra mycket mer än att 
titta på möjliga moraliska principer och värderingar. Vi kan ta en hop av dem och undersöka om de är 
koherenta. Vi kan göra hypotetiska antaganden. Vi kan slänga ihop moraliska system för att 
inspektera dem. Men när det blir dags att avgöra om vi ska acceptera något av det, så kan vi inte göra 
annat än att känna efter. När vi väljer mellan ”Man ska sträva efter att hjälpa de svaga” och ”Man ska 
sträva efter att plåga de svaga”, till exempel, så har vi friheten att välja vilken princip vi vill. Men vad 
vi faktiskt vill välja, är ett känslomässigt beslut. Så när vi i ett senare skede refererar till vårt moraliska 
system i ett försök att vara rationella, så refererar vi till ett system som byggts i själva grunden på 
känslor. Att vi faktiskt saknar en logisk länk mellan faktiska påståenden och moraliska påståenden har 
observerats av David Hume vilket gett upphov till en rad versioner av vad som brukar kallas ”Humes 
lag” som pekar ut att faktapåståenden som inte är värdeomdömen, inte leder till värdeomdömen
(Bergström 1990, 1992. s 18-21). Hume argumenterade även i An Enquiry Concerning the Principle of 
Morals (1777) för att värdeomdömen bygger på känslor och nödvändighet. 

Känslorna verkar alltså, givet att de motiverar accepterande av principer, ha en central roll i moraliskt 
tänkande, samt att stå till grund för alla moraliska resonemang. Vilken annan anledning har vi ens att 
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ställa moraliska frågor än att vi känner ett behov för det? Är det en strävan som uppstår av logiskt 
tänkande? Man kan påpeka att det har gjorts ett antal science fiction filmer i vilka tänkande maskiner 
visar oförmåga att känna mänskliga känslor, och av den andledningen inte beter sig på ett sätt vi 
människor skulle kalla moraliskt. -Därtill finns även filmer i vilka kalla logiska maskiner specifikt måste 
utrustas med direktiv för att hindra dem från att skada människor. Deras överlägsna logiska och
rationella egenskaper leder inte till sådant mänskligt moraliskt tänkande. Eftersom vi ganska lätt 
accepterar denna fiktion, verkar det finnas en viss intuitiv förståelse av känslornas roll i moraliskt 
tänkande och inte någon specifik logisk invändning.

När man har kommit till insikten att moraliska omdömen inte bygger på en grund av rent logiskt 
tänkande, och sakliga fakta, återstår det bara att konstatera att moraliskt tänkande är intuitivt, och 
därför också irrationellt. Ett försök att rädda moraliskt tänkande från att kallas irrationellt, kan vara 
att försöka likställa värdefakta med andra fakta, så att det vore i princip möjligt att greppa dem med 
samma förmågor som vi använder för att greppa fakta inom avancerade vetenskapliga teorier. 
Eftersom vissa sorters vetenskapliga fakta inte har att göra med människors överlevnad eller 
reproduktion, så är det inte av evolutionära skäl vi har en förmåga att greppa dem. I princip skulle 
det alltså inte vara mer nödvändigt, för moraliskt tänkande, att våra evolutionsbetingade känslor har 
fått oss att göra de omdömen vi gör. Vi skulle kunna använda oss av de rationella egenskaper vi har, 
för att greppa genuina moraliska fakta helt enkelt för att vi har förfinat dessa egenskaper till att 
kunna greppa fakta som är bortom det som har med det praktiska i livet att göra. William FitzPatrick 
förklarar liknande tankegångar i Morality and Evolutionary Biology: 

Those capacities evolved in response to selection pressures in ancestral hun[t]er-gatherer 
environments, and we have simply learned how to exercise them in developed cultural contexts 
to discover truths that go far beyond any that were relevant to the evolution of those underlying 
capacities. Philosophers who endorse some form of moral realism have typically believed that 
we’ve done the same thing in grasping moral truths. – Fitzpatrick, William, 2008, “Morality and 
Evolutionary Biology”, kapitel 4.1. 

Det kan tolkas på två sätt. Antingen att vi har använt samma egenskaper som för vår avancerade 
vetenskap för att nå kunskap om moralfakta, eller så uttrycks en analogi för hur någon outtalad 
förmåga att greppa moralfakta skulle kunna uppstå. Det senare alternativet kommer att diskuteras i 
del tre. Låt oss för stunden undersöka det tidigare. 

De egenskaper som underbygger våra vetenskapliga teorier är ju desamma som ingår i rationellt 
tänkande, såvida vetenskapen ämnar upptäcka sanningen. Framförallt fordras förmågan att dra 
logiska slutsatser ifrån kända fakta. Det är också denna förmåga som gör att vi kan ägna oss åt de 
mer avancerade formerna av vetenskap. Men denna mer avancerade vetenskap vore omöjlig utan 
grundläggande vetenskap som skapat en stor mängd premisser att dra slutsatser ifrån. Och dessa 
kommer ifrån empirisk observation av världen, eller logiska slutsatser därutav. När det gäller 
påstådda objektiva moralfakta, som är helt oberoende av oss människor, är det svårt att föreställa sig 
att våra vanliga sinnen och mentala egenskaper kunnat observera någonting som bevisar existensen 
av dessa fakta. Dessa fakta vore ju oberoende av vad som sker i världen och påverkar inte det som 
händer. De är bara fakta om vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel. Och dessa fakta skulle förbli vad 
de är oavsett vad vi själva anser är rätt och fel, och vi anser vad vi anser oavsett vad faktumen skulle 
vara. Det verkar helt enkelt vara en annan typ av kunskap, som inte bygger på observation av 
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världen. Vi har alltså ingen kunskap som vi kan använda som premisser i moraliskt tänkande, oavsett 
hur mycket vi förfinar våra vetenskapliga förmågor. 

Fitzpatrick nämner också argumentet att vi har ”autonomous moral reflection” som gör det möjligt 
för oss att komma till slutsatser i värdefrågor även om det finns ett stort inflytande ifrån evolutionen 
på innehållet i våra moraliska trosföreställningar. Han ger dock ingen förklaring av vad det skulle vara 
som gör moralisk reflektion självständig, han föreslår bara att den kan vara det; åtminstone 
självständig ifrån evolutionära faktorer. Vissa vill använda idén av autonomous moral reflection för
att slå undan argumentet att evolutionens inflytande är så stort. ”[]if we begin the argument allowing 
that there may be independent moral truths, then why should we accept the initial claim about the 
pervasive influence of evolutionary forces on the content of our moral thinking? If there are 
independent moral truths, then we would plausibly have grasped many of them through 
autonomous exercises of our capacities for reflection” (FitzPatrick, 2008, kapitel 4.1.). Problemet 
med detta argument är att det är skillnad på mentala fenomen och metafysiska fakta. Det är oklart 
vad det är i teorin som säger att bara för att det skulle finnas värdefakta, så skulle vi ha greppat dem
så länge som vi inte influerats av evolutions-bringade instinkter. Det verkar svårt att säga att 
sanningsvärdet för en värdesats, i sig, påverkar hur vi tänker, och vi borde oavsett komma till de 
slutsatser som underbyggs av observerade fakta och/eller irrationella eller falska föreställningar. Det 
framgår dessutom inte varför en möjlig existens av objektiva värdefakta skulle påverka några idéer 
rörande evolutionen eller dess effekt på vårt moraliska tänkande. Det sätt på vilket ”autonomous 
moral reflection” kan sägas vara självständigt är att det är helt och hållet självständigt ifrån
värdefakta, om de nu skulle finnas. 

Att slutleda att kanske vissa av våra värderingar är dränkta i evolutionära influenser och andra inte, 
om det vore sant, skulle dessutom leda till skepticism, eftersom vi fortfarande inte skulle kunna 
verifiera om de överensstämmer med möjliga oberoende värdefakta. Denna osäkerhet är också vad 
Streets Darwinistiska Dilemma går ut på. Vidare kan man påpeka att om vi inte har något sätt att 
verifiera värderingar på, och jämföra dem med de verkliga moraliska faktumen, så spelar det ingen 
roll om vi har accepterat dem med hjälp av rationella eller irrationella metoder. Antingen har vi 
accepterat dem gå grund av känslor, som inte verkar ha mycket med objektiva värdefakta att göra då 
de existerar för att de hjälpt våra förfäder föra sina gener vidare snarare än att få dem att känna vad 
någon moralisk sanning bjuder, eller så har vi accepterad dem genom slutledningar ifrån premisser 
som inte kan verifieras ha någonting med objektiva värdefaka att göra. 

Om man ska acceptera att människor kan greppa moralfakta, måste man identifera ett sätt på vilket 
vi kan jämföra olika principer och avgöra vilka som stämmer överens med oberoende moralfakta.
Men vi verkar inte kunna observera sådana direkt (ty de vore abstrakta) eller indirekt (ty abstrakta 
saker påverkar inte den konkreta världen). 

Dock är vi ju inte helt känslostyrda hela tiden, ens när vi betänker moraliska frågor. När en person ger 
sina anledningar för att tro att någonting är rätt eller fel, så kan vi se det som en förklaring.
(FitzPatrick. 2008.) Och vi behöver inte antaga att evolutionen har trätt in och styrt tänkandet i den 
reflektion som ledde till värdeomdömet under tiden som tänkandet pågick. Det är mycket möjligt att 
personen helt enkelt använde sig av sina accepterade principer och logiskt tänkande för att bedöma 
den specifika situationen. Dock är det varifrån principerna kommer som är frågan. Och även här 
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behöver vi inte antaga att evolutionen har styrt allting. Hur många värderingar är inte tagna från 
kulturen vi lever i? Vi har lärt oss sedan barnsben ”vad som är rätt och fel”. Det är alltså en fråga om 
att någon annan har sagt åt oss vad vi ska tänka. I de fallen kan man säga att vi faktiskt inte har gjort 
något omdöme. Vi har bara följt inlärda riktlinjer. Man kan förklara att man tror att sina 
värdeomdömen är sanna med att säga ”samhället sade det”. Detta kan inte kallas självständig
moralisk reflektion. Det är någon annan som ursprungligen har gjort omdömet. Det intressanta är ju 
varifrån ursprungliga värdeomdömen kommer eftersom det är där resonemanget ligger, och om en 
person gör ett värdeomdöme bara för att det ligger i dennes kultur (indoktrinering), så är det ju lika 
irrationellt som om det ligger i dennes natur (instinkt), eftersom beslutet influerats av någonting 
annat än rent logiskt tänkande. 

Om man har fått sina värderingar av andra, och vill rättfärdiga dessa, måste man utreda 
anledningarna till att de man lärt sig värderingen ifrån tror på detta värdeomdöme. Det är troligt att 
en persons föräldrar lärt sig av sina egna föräldrar och andra, och om man utreder ett svar på en 
moralisk fråga, som har lärts ut från person till person, så finns det en källa någonstans. Vad denna 
källa har haft för anledningar är då det som är av intresse, för man vill ju inte tro på något som lärts 
ut av en galenpanna eller svindlare, till exempel. Det vore inte en bra anledning att tro på ett 
värdeomdöme, bara för att det uttalats av en person, om denne inte är pålitlig. Men någonstans 
måste ju ett nedfört omdöme komma ifrån. Och det gäller alla kulturella värdeomdömen. I slutändan 
kommer alltid värderingar ifrån personer, och alla har i stort sett samma förutsättningar. Det innebär 
att om en individs moraliska tänkande grundas på känslomässigt accepterande av principer, på den 
absoluta grundnivån som bygger upp hela dennes moraliska system, så gäller samma sak för ett 
samhälle som ju består av individer. Kulturell influens är till synes i grund och botten evolutionär 
influens. En eller flera pesoners känslor motiverar dem att uttrycka ett värdeomdöme, och det kan 
spridas som en löpeld genom ett samhälle om det talar till många individers känslor, som ju har sin 
biologiska grund i evolutionen. 

Känslorna är inte bara med på den grundläggande nivån, då vi väljer ut våra principer. De brukar dyka 
upp här och var i moraliska resonemang. Men om vi antar att någon har varit ytterst logisk i sina 
resonemang, och vi ursäktar frågan om valet av principer, så kan vi ofta se känslor dyka upp i slutet 
på ett resonemang också. Det vill säga, när allting har sagts, så gör vi en till bedömning. Vi känner 
efter om slutsatsen känns rätt. Detta fenomen används ofta i argumentationer emot normativa 
teorier. Emot utilitarismen kan påpekas att den kräver av oss, om omständigheterna är rätt, att vi 
mördar en oskyldig människa som ingen bryr sig om och donerar dennes organ till någon som annars 
skulle dö och vars död skulle innebära stort lidande för många. Enligt vissa former av utilitarism är 
detta det enda rätta, och det är logiskt, givet principen att alltid göra det som maximerar lyckan och 
minimerar lidandet. Men när vi gått igenom logiken och den rationellta biten, så vill vi inte acceptera 
värdeomdömet. Det känns helt enkelt fel; åtminstone är det meningen att det ska göra det. Om detta 
bara skulle bevisa att de flesta inte är utilitarister, kan man säga att de som kategoriskt dömer att det 
är fel att döda, kanske överväger att överge den principen om de under en resa erbjuds att avrätta en 
enda inföding av de tjugo som annars allihop skulle avrättas om man tackade nej (Williams 1994). 
Både det kategoriska valet och det utilitaristiska, i detta läge, skulle kunna möta motstånd av 
agentens känslor. 
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Eftersom känslor är så betydande för moraliskt tänkande, måste känslornas ursprung förklaras för att 
vi ska kunna finna ursprunget till moraliskt tänkande. Känslor hör ihop med kemikalier i våra hjärnor 
och är således en del av vår biologi. Vår biologiska förmåga att känna blir därför intressant att utreda. 
Givet att evolutionen har styrt vår biologiska utveckling, inklusive hjärnans olika förmågor och 
funktioner, skall vi se hur den kan tänkas hänga samman med moraliska känslor. 

Del två: Evolutionens roll 

Del ett har gett skäl att tro att våra moraliska övertygelser är irrationella, för att de inte bygger på 
fakta eller logiskt tänkande, utan i grunden på känslor. R. M. Hare gjorde en indelning av moraliskt 
tänkande i två nivåer: den kritiska nivån som resonerar logiskt och objektivt och den intuitiva nivån
som är mer vardaglig och felbar. Han sade också att de prima facie principer vi tänkt oss till på den 
kritiska nivån skulle användas på den intuitiva nivån, och därmed bli en del av intuitivt moraliskt 
tänkande (Hare 1981). Men detta låter konstigt. Skulle det vara intuitivt att tänka något som vi har
lärt oss genom kritiskt tänkande? Då vore det intuitivt att likt en papegoja säga att två plus två är 
fyra. Det kan väl inte stämma? Det är ju något vi har lärt oss, och måste därför kallas inlärt tänkande, 
och inte intuitivt. (Detta ska inte förväxlas med att beräkna 2 + 2, vilket snarare är logiskt tänkande. )
Vad Hare menar med ”intuitivt tänkande” må handla mindre om intuitioner än felbarhet, men 
irrationella beslut baserade på intuitioner hör dock hemma på den intuitiva nivån och inte den 
kritiska, därför fungerar indelningen för denna uppsats ändamål. Vad gäller principer så har vi sett att 
logiskt tänkande inte klarar av att etablera moraliska principer utan att först antaga minst en som 
sann. En princip må formuleras på den kritiska nivån, men kräver att man har en anledning att 
acceptera den. Om inga principer förutsätts vara sanna, kan de inte fungera som premisser i logiska 
härledningar. Känslor innebär en anledning att acceptera en princip, och beslutet bygger alltså på 
intuition. Så det verkar som att den kritiska nivån kräver ett intuitivt beslut för att acceptera 
principer. 

Varifrån kommer då dessa känslor på vilka vi bygger moraliska system? Det naturliga svaret är att de 
har samma ursprung som alla andra känslor. Åsikterna om det ursprunget varierar beroende på 
vilken världsbild man omfamnar, men den nuvarande vetenskapliga uppfattningen är att evolutionen 
har format alla varelser i alla biologiska avseenden, inklusive deras grundläggande känslomässiga 
kapacitet. Men hur passar moralen in i evolutionsteorin? Det korta svaret är att den passar in väl,
men för sakens skull kan vi gå igenom hur moral kan uppstå i en djurart helt inom ramarna av 
evolutionens processer. Charles Darwin har själv diskuterat evolutionens roll i moralens ursprung. 
Det följande är min egen sammanställning av hur det skulle kunna ske, utan att begära erkännande 
för idéernas originalitet, då de är inspirerade av det generella meningsutbytet. 

För det första så uppstår förändringar inom en djurart som ett resultat av omständigheter. En djurart 
kan klara sig väldigt bra utan att förändras, så länge det inte finns något i omgivningen som gör att en 
förändring innebär att deras nuvarande form utgör en nackdel för artens fortplantningsförmåga. Tack 
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vare små genetiska skillnader hos individerna i en art, kan en förändring i omgivningen, genom det 
naturliga urvalet, lämna kvar en del individer som är bättre anpassade, medan de som är sämre 
anpassade för de nya villkoren klarar sig sämre, och för inte vidare sina gener i lika stor omfattning 
som de vars gener underlättar överlevnaden. Det går att se en likhet med utslagningstävlingar som 
sträcker sig över ett flertal olika grenar. Beroende på vilken gren någon deltar i kommer olika 
egenskaper utgöra för- eller nackdelar. En som är jättestark kanske klarar sig bra i brottning, men 
sämre i höjdhopp. En idrottare som vill klara sig bra i alla grenar måste vara anpassad till alla 
grenarna, och det är de som kommer att vinna hela utslagningstävlingen. I naturen gäller det dock liv 
och död, och de som blir utslagna finns inte kvar i slutändan. Detta urval sker inte bara på individnivå 
utan även över en längre period, där generna i sig är ”de tävlande”. Richard Dawkins brukar tala om 
tävlande gener. Alltså är de egenskaper en art har inriktade på att underlätta överlevnaden av arten 
under de förhållanden som gäller och har gällt under artens utveckling, såvida de är adaptiva.

Någon gång under evolutionens förlopp har däggdjur uppstått, och människor är som bekant en del 
av denna gruppering, och närmare bestämt är vi primater. Vi är en art som kommer ifrån ett 
ursprung av att leva i sociala grupper och vi har därför sociala instinkter som resultat av denna 
bakgrund. Den evolutionära fördelen av att leva i grupp, är att vi hjälps åt för att överleva. För att en 
grupp ska hålla ihop krävs att individernas beteende gynnar gruppens hållbarhet, och för att 
motivera sådant beteende är sociala instinkter ytterst användbara. Hur går man då ifrån att inte ha 
sociala instinkter till att ha dem? 

Det som gör att vi håller ihop är nödvändighet. Man kan föreställa sig en art som lever bekvämt i 
någon miljö. De behöver inte hjälpas åt, och har därför inte mycket till sociala instinkter. Men så sker 
en förändring i omgivningen; En rovdjursart flyttar in. Nu skulle alla individer tjäna på att hålla ihop, 
eftersom de kan försvara sig bättre då. Därför är det tur att inte alla individer är likadana. En individ 
har, genom de evolutionära funktionerna som ger upphov till känslor, fått en sorts social känsla som 
motiverar den att hålla sig i närheten av andra, (den kanske känner glädje av att se en artfrände) och 
så länge detta beteende inte medför något hinder kommer individen att föra sina gener vidare som 
vanligt, eller kanske i större utsträckning än de som håller sig till sig själva. Allt eftersom generna 
sprids, så sprids denna sociala instinkt vidare, och en del individer kan bilda en grupp. Instinkten har 
alltså skapat ett beteende som gynnar överlevnaden. De som saknar instinkten löper större risk att 
dödas av rovdjuren och kommer att bli mer eftertraktade som byte på grund av att de inte har någon 
i närheten som är långsammare eller som kan vara till hjälp i form av försvar. Med tiden är det 
mycket troligt att de sociala individerna blir majoriteten av arten, och de osociala riskerar att dö ut. 
Detta är kanske en förenklad syn på processen men det är i princip så det kan gå till. 

David Hume skrev i sin Enquiry Concerning the Principles of Morals att varelser som inte har någon 
respekt för andras intressen fortfarande skulle kunna välja att bo i en grupp för att de själva tjänar på 
det, men för att gruppen ska hålla krävs att vissa sociala regler etableras. Detta låter än så länge som 
rationellt tänkande, men få skulle idag säga att de följer sociala regler enbart för att kunna utnyttja 
samhället och sina medmänniskor, och agerar enbart för sitt eget intresse. Hume skriver också att 
folk kommer uppskatta när någon beter sig efter dessa regler och kalla det dygd, då det innebär en 
fördel för samhället, och befolkningen mår bättre. Människor skulle knappast säga att det är fel att 
andra blir bestulna och misshandlade, när det inte berör dem, om de endast hade sig själva i åtanke. 
Vi känner medlidande, och obehag, när vi hör om sådant. Att vi har andra i åtanke, kallar Hume en 
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”fellow-feeling”, som han anser är grunden för moralen (Hume 1777). Att denna uppstår i ett 
samhälle, även där arten i ett skede inte har sådana instinkter, förklaras enligt evolutionsmodellen av 
deras nödvändighet för att sammanhålla samhället.

Man kan påstå att empati är en grundläggande förmåga för att börja tänka ”moraliskt”. Det är 
empati som gör att vi sätter oss in i andras känslor, och om vi märker att en person lider, så lider vi 
också, vilket motiverar oss att försöka få slut på lidandet. Om vi lider för att en annan lider är det 
enda sättet att sluta lida själva att hjälpa den andra att sluta lida. Det låter kanske själviskt, men 
varför blir vi annars motiverade att agera? Om det inte vore så vore det oklart varför vi har en känsla 
av att någonting måste göras åt situationen. Vidare så kommer denna känsla att uttryckas i tankar 
när vi som art börjar tänka. Likadant så är det empati som gör att vi blir lyckliga av att se andra 
lyckliga, och därifrån kan en princip om att man ska se till att andra är lyckliga uppstå. Alltså kan man 
från evolutionssynpunkt se att empati är en väldigt användbar egenskap för djur som lever i grupp, 
om artens överlevnad kan ses som ett mål. 

De individer som har bristande empati kan ha det svårare att föra sina gener vidare. Eftersom de inte 
lika ofta tillfredställer de andra medlemmarnas behov är det svårare för dem att bli omtyckta och de 
blir kanske utstötta. Deras bristande förmåga att ta hänsyn till andras känslor kan göra att de gör 
saker som sårar andra individer och de kommer ses som hot. Det är inte svårt att se hur det helt 
enkelt är större chans att individer som har empati för sina gener vidare. Detta innebär inte att det är 
”bättre” att ha empati än att inte ha det. Evolutionen är inte en kraft, det är bara det naturliga 
förloppet av saker, inte mer motiverat än åska eller en planets omloppsbana som ju styrs av fysikens 
lagar. Att tala om ”social Darwinism” vore att missa poängen, eftersom det är en beskrivning av 
någon ideologi, eller med andra ord ett moraliskt system, som ser evolutionen som ett rättfärdigande 
av en viss politik. Det finns inget mål eller någon mening bakom evolutionsförloppet och 
människosläktet kunde lika gärna ha varit utan många av de egenskaper vi nu har, om 
omständigheterna krävt det. Anledningen att vi tycker att det är bra att vi har de värderande 
instinkter vi har är för att instinkten styr vår uppfattning av den. Vi värderar andras känslor för att vi 
känner med dem. 

Colin McGinn argumenterar för en annan uppfattning om evolutionens roll. Hans syn på saken är att 
moraliskt tänkande går emot evolutionens lag av det naturliga urvalet. Han ser evolutionen som en 
hård och brutal utslagningstävling, där moral inte verkar passa in. Han frågar sig hur moralen 
uppstått och hållit sig kvar hos människan. Innan han kommer till sin egen teori nämner han att om 
inte annat så kan kanske prudence fungera som en sorts förklaring för moralen, men lägger ingen vikt 
vid det (McGinn 1994). Det är dock nyckeln till hela frågan. Moraliska känslor visar sig vara 
gynnsamma för en arts fortplantningsförmåga. 

Evolutionen går ut på att de egenskaper som är gynnsamma för en arts överlevnad förs vidare genom 
att individer som har de egenskaperna konkurrerar ut de som inte har dem. När det gäller moraliska 
instinkter så manifesteras de i beteendet hos individen. Hare har argumenterat för moralen, genom 
att gå igenom olika sätt på vilka en individ tjänar på att bete sig moraliskt, och dessutom på att ha 
moraliska känslor. Man kan argumentera att Hare förutsätter att resten av samhället har moral och 
att det är därför det är prudent att också vara moralisk, så det förklarar inte hur moralen uppstått, då 
samhället inte nödvändigtvis från början följt någon moral. Men det är också prudent för samhället
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att bestå av individer som följer en moral som håller dem borta ifrån beteenden som innebär 
problem för stabiliteten i samhället. Ett samhälle där alla skulle ljuga och mörda när det passar dem 
skulle inte klara sig lika bra som ett samhälle där alla är pålitliga och hjälpsamma. Alltså kan man säga 
att prudence fungerar som en överlevnadsstrategi. Det stämmer överens med idén att konkurrera ut 
varandra. Visserligen är olika saker prudent i olika situtationer, vilket betyder att det kan vara 
prudent i ett samhälle att vara lögnaktig och mörda, men inte i ett annat där dessa beteenden 
bestraffas. Men de samhällen där moraliska instinkter har kommit in som gynnar dess hållbarhet
kommer ofta att konkurrera ut de där de inte har kommit in eftersom de har bättre sammanhållning, 
och individerna kan åtnjuta de fördelar samhället ger som gynnar deras fortplantningsförmåga. Alltså 
följer moralitet de evolutionära spelreglerna och prudence är en parallell till ”survival of the fittest”. I 
ett samhälle där medlemmarna beter sig enligt vissa sociala regler, och bestraffar de som bryter mot 
dem, låter det självklart att en individ skulle klara sig bättre om den hade sociala instinkter som 
matchade reglerna, och att inte ha dem skulle innebära en nackdel. I dessa omständigheter skulle de 
evolutionära funktionerna, efter nog lång tid, kunna skapa en hel befolkning med liknande sociala 
instinkter eftersom generna har en länk till beteendet. 

McGinn anser att det är människans kognitiva egenskaper som ligger bakom moralen och inte 
instinkter (McGinn. 1994.). Man kan dock se hos psykopater, som har en nedsatt förmåga att känna 
empati och ångest, men har normal intelligens, att de inte drar sig för att ljuga när de tjänar på det 
och gör vad som helst de vill, oavsett hur omoraliskt andra tycker att det är, om de tror sig kunna 
komma undan med det. Intelligensen verkar inte ge dem någon särskild benägenhet att handla enligt 
moraliska principer, medan bristen på empati påverkar deras syn på moralen väldigt mycket. 
Samtidigt så kan okänsliga individer dela ut moraliska omdömen baserade på andra instinkter, som 
rädsla eller ilska, och resultaten i form av innehåll är slående olika, och psykopater kan uppföra sig 
enligt mönster som är helt obegripliga för andra. Därmed kan man se ett direkt samband mellan 
känslor och moraliskt tänkande och beteende. Hur kan man förklara att mänskligheten har en 
gemensam uppsättning känslor, om inte genom evolutionsteorin? Om man vill vrida på argumentet 
och säga att inte alla har samma uppsättning känslor, och pekar ut psykopater som exempel, så är 
mitt svar att psykopati kan räknas som en emotionell utvecklingsstörning (fast det brukar kallas
personlighetsstörning). Om man säger att psykopati är någonting nedärvt, så kan svaret ligga i det 
faktum att psykopater tilldelas karaktärsdrag som att vara promiskuösa och manipulativa, vilket kan 
väga upp några av de evolutionära nackdelarna med att sakna empati, och med detta vore idén om 
evolutionens effekt på moraliskt tänkande styrkt. Dock skulle vissa kanske påstå att psykopati beror 
på faktorer som barndomstrauman, uppfostring och hjärnskador, snarare än att det är medfött. 
Detta kan tänkas göra evolutionen underordnad någon annan faktor (tänk nature vs nurture!), när 
det gäller att bestämma vilka känslor vi har, men det kvarstår att känslor är förknippade med 
biologiska processer, och de kan i regel inte uppkomma, generna till trots, utan bara tas bort, genom 
att manipulera en persons biologiska egenskaper viz. Kemiska utsöndringar i hjärnan som ger upphov 
till känslotillstånd. Vad gäller små skillnader individer emellan i deras tendenser att reagera med vissa 
känslor, kan psykologiska faktorer spela in, men även på genetisk nivå är det normalt med skillnader-
Utan dessa skulle det inte bli någon evolution. 
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Del tre: Konsekvenser av den naturliga förklaringen

Om det som argumenterats hittills stämmer, bygger våra moraliska omdömen på känslor som vi har 
fått av naturen eftersom de har hjälpt våra förfäder att föra sina gener vidare. Vi har inte fått dem för 
att kunna överleva som art, överlevnaden är bara den avgörande faktorn. Vi har fått dem utan 
anledning, och de har tagit oss hit. Det hela har varit en fysisk process, styrd av fysiska 
omständigheter och utan något mål. Det finns ingen anledning att läsa in något moraliskt i denna 
process. Det är alltså någonting som står utanför etiken. Trots det är det också grunden för vårt 
moraliska tänkande. Detta gör ju att moral ser ut att vara en naturens nyck, och inget mer. Man kan 
visserligen inte utesluta existensen av objektiva moralfakta bara för att vårt moraliska tänkande kan 
förklaras utan dem, men det faktum att vi tänker på saken har ingenting med dem att göra. Om det 
är ett moraliskt faktum att det är fel att döda, så är det bara en ren slump att vi människor har
samma uppfattning (om vi nu har det). Det är inte som att vi styrts av en osynlig hand att ha rätt 
uppfattningar (eller fel för den delen). Det är inte ens evolutionen som säger vad det specifika 
innehållet i alla våra moraliska principer är. Våra instinkter ger oss en grund, men vi stannar ju inte 
där. Vi tänker vidare på det vi känner och bollar fram och tillbaka mellan kritiskt, intuitivt och inlärt 
tänkande. Sociala faktorer spelar stor roll för vilka principer vi väljer att acceptera. Men hur vi än gör 
så kan våra uppfattningar skilja sig enormt ifrån det som verkligen är de objektiva moralfaktumen. 
Vad är det ens som säger att det finns moralfakta? 

Utöver en evolutionsbetingad känsla, verkar vi inte ha någon stark anledning att tro att det finns
moraliska fakta, men kan man också säga att det faktiskt inte finns några? Det är kanske svårt att 
säga att det definitivt inte finns. Hur ska man bevisa det? Det går naturligtvis inte, eftersom det är 
omöjligt att hitta bevis för att någonting inte finns. Det är precis samma problem som med frågan om 
Guds existens. Det finns inga bevis för Guds existens heller, och inga direkta motbevis. Det finns dock 
skäl att vara skeptisk. 

Diskussionen började med att någon sade att Gud finns, och skeptikerna ställde bara den legitima 
frågan ”hur vet du det?” Ett vanligt försvar för positionen att det inte finns någon gud är att 
bevisbördan inte ligger på skeptikerna utan på de som hävdar att Gud finns, vilket är vad  Bertrand 
Russell uttryckte i sin analogi om den himmelska tekannan. 

Argumentationen går ut på att presentera något väldigt otroligt och dessutom absurt, på ett sätt så 
att det inte går att bevisa eller motbevisa det, allt för att belysa hur irrationella religioner är. Det 
lyfter fram poängen att det är mest troligt att det de lär ut i kyrkan inte är sant. Eftersom vi skulle 
kalla dessa nya påståenden befängda borde vi kalla de gamla samma sak, ty de är lika välgrundade. 

Many orthodox people speak as though it were the business of sceptics to disprove received
dogmas rather than of dogmatists to prove them. This is, of course, a mistake. If I were to 
suggest that between the Earth and Mars there is a china teapot revolving about the sun in 
an elliptical orbit, nobody would be able to disprove my assertion provided I were careful to 
add that the teapot is too small to be revealed even by our most powerful telescopes. But if I 
were to go on to say that, since my assertion cannot be disproved, it is intolerable 
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presumption on the part of human reason to doubt it, I should rightly be thought to be 
talking nonsense. If, however, the existence of such a teapot were affirmed in ancient books, 
taught as the sacred truth every Sunday, and instilled into the minds of children at school, 
hesitation to believe in its existence would become a mark of eccentricity and entitle the 
doubter to the attentions of the psychiatrist in an enlightened age or of the Inquisitor in an 
earlier time.

-Bertrand Russell, “Is There a God?” (1952). The Campaign for Philosophical Freedom.

Parallellen är relevant i frågan om moralfakta eftersom bevisen är lika frånvarande för dem, och det 
är upp till de som hävdar deras existens att bevisa att de finns. Eftersom det till synes är omöjligt så
får vi finna oss vid att vi inte har särskilt goda skäl att tro på det som påstås. Om någon påstår 
existensen av en entitet (Värdefakta A) och inte framför rationella skäl för att tro på dess existens, 
förefaller det som att vi inte har anledning att acceptera påståendet, eller att handla enligt vad 
entiteten uppmanar oss till. Om detta gäller alla påstådda värdefakta verkar vi inte ha anledning att 
tro på moralisk sanning. Det vore orimligt för värderealisten att begära att vi accepterar dennes tro, 
om denne inte kan framföra någon sorts evidens som talar för denna tro, speciellt när det finns 
evidens för något motsatt påstående, som att evolutionen skulle ha skapat en illusion av objektiva 
värden. Även om frånvaron av bevis inte är bevis för frånvaro, så kan vi säga att vi har anledning att 
förkasta påståendet. ”Ateism” kan innebära antingen att ”det är så att man tror att Gud inte 
existerar”, eller ”det är inte så att man tror att Gud existerar”. Avsaknaden av tro är inte 
nödvändigtvis tro på avsaknad. På samma sätt kan vi förhålla oss till existensen av moralfakta. Båda 
förhållningssätten leder dock till att vi inte har anledning att tro på objektiva värdefakta, eller att 
följa någon moralisk doktrin, förutom, måhända, vår egen vilja att göra det. 

Sharon Street skriver om värderealismens tillkortakommanden i A Darwinian Dilemma For Realist 
Theories of Value. Hon behandlar två sorters realism; naturalistisk och icke-naturalistisk. Skillnaden 
mellan dem är att i naturalistiska varianter kan värdefakta reduceras till naturliga fakta, medans de i 
icke-naturalistiska varianter inte kan det. Streets kritik grundas på insikten att eftersom de 
värdeomdömen vi gör influeras av evolutionen så måste realismen ta ställning till vad det finns för 
samband, om något alls, mellan evolution och värdefakta. Oavsett vilket, innebär det problem för 
värderealismen. (Street. 2006.) För det första, om man inte antar ett samband, så betyder det att vi 
inte kan förlita oss på att några av våra värdeomdömen stämmer överens med värdefakta. Det 
naturliga urvalet blir en ”rent förvrängande influens” på våra värdeomdömen som för oss i riktningar 
som inte har någonting med värdefakta att göra. Vi kan möjligtvis av en ren slump komma till 
slutsatser som stämmer överens med realistens ”oberoende värdesanningar”, men om evolutionen 
styrt oss att göra omdömen som gynnar vår ”reproduktiva framgång” istället för att nå 
värdesanningar, så har vi styrts av helt fel influens, och är troligtvis helt fel ute i de flesta fall. Med 
tanke på det universum av logiskt möjliga moraliska sanningar, skulle det krävas en enorm tur för att 
vi ofta skulle hamna rätt. Att ett sådant sammanträffande skulle ske är extremt osannolikt. Street 
nämner dock invändningen att vi människor inte bara tar fram omdömen som evolutionen gett oss, 
utan har ”rational reflection”. Street accepterar existensen av rationell reflektion, men inte att den 
frigör oss från evolutionen i värdeomdömen. Hon skriver: 
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Rational reflection must always proceed from some evaluative standpoint; it must work from 
some evaluative premises [...] In rational reflection, one does not stand completely apart from 
one’s starting fund of evaluative judgements: rather, one uses them, reasons in terms of them, 
holds some of them up for examination in light of others […] ultimately we can test our 
evaluative judgements only by testing their consistency with our other evaluative judgements […] 
Thus, if the fund of evaluative judgements with which human reflection began was thoroughly 
contaminated with illegitimate influence [] and the objector has offered no reason to doubt this 
part of the argument [] then the tools of rational reflection were equally contaminated […] It 
follows that all our reflection over the ages has really just been a process of assessing evaluative 
judgements that are mostly off the mark in terms of others that are mostly off the mark […] So 
long as we assume that there is no relation between evolutionary influences and evaluative 
truth, the appeal to rational reflection offers no escape from the conclusion that, in the absence 
of an incredible coincidence, most of our evaluative judgements are likely to be false.

–Street, Sharon, A Darwinian Dilemma For Realist Theories of Value. (2006). Sid.124-125. 

Alltså, om det inte finns något samband mellan evolutionsinfluensen och värdefakta, så hjälper det 
inte att vi har rationellt tänkande angående moral, då våra premisser är grundade i evolutionen. 
Därmed följer att det är lönlöst att försöka finna moralisk sanning, eftersom vi mest troligt kommer 
ha fel. 

Men om det finns ett samband då? Street undersöker alternativet att anta ett samband. Realisten 
skulle kunna säga att sambandet mellan evolutionen och värdefakta är att det naturliga urvalet har 
sökt (”tracked”) värdefakta. Med en definition av värdefakta som innebär att de är fakta rörande vad 
vi har anledning att göra, tro och känna, är det fördelaktigt för vår överlevnad och våra barns 
överlevnad att kunna greppa dessa fakta. Alltså skulle det naturliga urvalet inte verka förvrängande 
eller felaktigt alls, för de värdeomdömen som det naturliga urvalet gett oss, generellt sett är de som 
är sanna. Denna förklaring säger att existensen av våra värdeomdömen förklaras av det faktum att de 
är sanna, och att förmågan att urskilja sådana sanningar visat sig fördelaktigt för ändamålen av 
överlevnad och reproduktion. Street anser att denna förklaring framställer sig som en vetenskaplig 
förklaring och därför står upp emot alla andra vetenskapliga förklaringar för varför vi har tendenser 
till vissa vädeomdömen. Street presenterar ett alternativ: 

According to what I will call the adaptive link account, tendencies to make certain kinds of 
evaluative judgements rather than others contributed to our ancestors’ reproductive success not 
because they constituted perceptions of independent evaluative truths, but rather because they 
forged adaptive links between our ancestors’ circumstances and their responses to those 
circumstances, getting them to act, feel, and believe in ways that turned out to be reproductively 
advantageous. 

-Street, Sharon, A Darwinian Dilemma For Realist Theories of Value. (2006). Sida 127. 

Det är här en fråga om att det tack vare det naturliga urvalet finns mekanismer i levande varelser,
som förbinder en organisms omständigheter med dess responser, som gynnar deras överlevnad och 
repoduktion. Reflexen att dra undan handen från en het yta är ett exempel. Det är visserligen skillnad 
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på reflex-responser och värdeomdömen, men de båda har en djupgående likhet i deras funktionella 
roller:

From [an] evolutionary point of view, each may be seen as having the same practical point: to get 
the organism to respond to its circumstances in a way that is adaptive. Something like a reflex 
mechanism does this through a particular hard-wiring of the nervous system, while an evaluative 
judgement – or a more primitive evaluative experience such as some other animals are likely to 
have – does this by having the organism experience a particular response as called for, or as 
demanded by, the circumstance in question. In the latter case, the link between circumstance
and response is forged by our taking of one thing to be a reason counting in favor of the other –
that is, by the experience of normativity or value. 

-Street, Sharon, A Darwinian Dilemma For Realist Theories of Value. (2006). Sida 128. 

Här låter det som att Street säger att våra känslor är vad som driver oss att göra värdeomdämen. Vad 
annars skulle upplevelsen av att en omständighet kräver en viss respons vara om inte en känsla? 
Jämförelsen mellan denna förklaring och ”the tracking account” visar hur troligt det är att känslorna 
har denna dominanta roll i värdeomdömen:

According to the tracking account [], making such evaluative judgements contributed to 
reproductive success because they are true, and it proved advantageous to grasp such truths. 
According to the adaptive link account, on the other hand, making such judgements contributed 
to reproductive success not because they were true or false, but rather because they got our 
ancestors to respond to their circumstances with behavior that itself promoted reproductive 
success in fairly obvious ways: as a general matter, it clearly tends to promote reproductive 
success to do what would promote one’s survival, or to accord one’s kin special treatment, or to 
shun those who would harm one. 

-Street, Sharon, A Darwinian Dilemma For Realist Theories of Value. (2006). Sida 128-129. 

Att säga att det är sanningshalten i ett värdeomdöme som gör att det gynnar överlevnad och 
reproduktion, när det redan är klart att beteendet som omdömet motiverar är gynnsamt i sig för 
dessa ändamål, verkar både överflödigt och ologiskt. Street går igenom hur ”the adaptive link 
account” är överlägset ”the tracking account” som vetenskaplig teori. 

För det första så postulerar the tracking account någonting extra- oberoende värdefakta. Dessa är 
helt onödiga i the adaptive link account, som förklarar våra värdeomdömen mer direkt genom att 
visa hur de fick varelser att bete sig på så sätt att de överlevde och fortplantade sig. För det andra så 
är the tracking account väldigt otydligt i jämförelse, då det inte förklarar hur ett värdeomdömes 
riktighet kan göra det fördelaktigt för överlevnad och reproduktion. Att säga att det alltid är 
fördelaktigt för överlevnad och reproduktion att kunna greppa fakta, är inte sant. Det finns fakta som 
är irrellevanta i detta sammanhang, och det är svårt att se hur oberoende värdefakta påverkar 
överlevnad och forplantning. (Street, 2006) 

Kunskap om sin fysiska omgivning vad gäller faror påverkar vår överlevnad direkt, eftersom vi lättare 
kan undvika de faror vi känner till. Det är irrellevant för de flesta varelser om det finns 
elektromagnetiska våglängder av lägsta frekvens, och att kunna uppfatta dem ger ingen fördel för 
överlevnad och reproduktion, och kostnaden av att hålla igång en sådan avancerad förmåga gör att 
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den faktiskt blir ogynnsam. Värdefakta är på liknande sätt irrellevanta, då man inte kan snubbla över
dem eller bli uppäten av dem. ”The realist owes us an answer here, otherwise his or her alleged
explanation of why it promotes reproductive success to make certain judgements in terms of the 
truth of those judgements is no explanation at all.” (Street, 2006; 130.) En icke-naturalistisk realist 
kan inte säga att dessa sanningar kan döda eller skada en, (vilket skulle förklara varför det lönar sig 
att uppfatta dem) eftersom de inte är naturliga fakta. Naturalistiska realister säger att värdefakta är 
naturliga fakta, men än så länge skulle deras version av the tracking account säga att det har gynnat 
reproduktionen att göra vissa värdeomdömen, eftersom dessa värdeomdömen består av 
uppfattningar av värdefakta, och dessa fakta är helt enkelt en sorts naturliga fakta. Detta är inte 
heller mycket av en förklaring. (Street, 2006)

Exactly what kind of natural fact or facts does the evaluative fact that one should care for one’s 
offspring reduce to, or irreducibly supervene upon, and why would perceiving the natural fact or 
facts in question have promoted our ancestor’s reproductive success? It seems unattractive to 
get into such complexities when one can just say, as the adaptive link account does, that 
ancestors who judged that they should care for their offspring met with greater reproductive 
success simply because they tended to care for their offspring –and so left more of them. 

-Street, Sharon, A Darwinian Dilemma For Realist Theories of Value. (2006) Sida 131-132. 

Streets tredje jämförelse visar att the adaptive link account förklarar mycket bättre grundfrågan dvs. 
varför vi har tendenser att göra vissa värdeomdömen hellre än andra. Tre frågor som the tracking 
account, enligt Street, misslyckas besvara är för det första, hur förklarar the tracking account det 
otroliga sammanträffandet att så många postulerade sanningar visar sig vara exakt de omdömen som 
skapar ”adaptive links” mellan omständigheter och responser- desamma som vi skulle förvänta oss 
att se om våra omdömen valts ut av den anledningen själv, oavsett deras sanningsvärde? 

Den andra frågan är; vad har the tracking account att säga om våra observerade predisposiotioner att 
göra andra värdeomdömen som (vi vid eftertanke kan bestämma) inte är sanna? Till exempel kan vi 
observera hos människor en djup tendens att tänka att faktumet att någon tillhör en annan grupp av 
någon sort, är en anledning att behandla personen sämre än sina egna gruppmedlemmar. The 
adaptive link account, har en bra förklaring till detta, nämligen att detta omdöme fick de som gjorde 
det att vara mer hjälpsamma mot de med mer genetiskt släktskap, eller de som var mest benägna att 
vara hjälpsamma tillbaka. The tracking account skulle komma med svaret att anledningen till denna 
tendens är att det är sant att faktumet att någon tillhör en annan grupp är en anledning att behandla 
personen sämre. Det börjar dock bli populärt att tänka att detta inte är sant. The tracking account 
kan inte förklara varför vi har sådana djupa tendenser, men gör motsatta omdömen. (Street, 2006.) 

Den tredje frågan rör alla de normativa omdömen människor skulle kunna göra men inte gör. Street 
noterade att det finns ett logiskt universum av möjliga värdeomdömen som är enormt, och vi måste 
tänka på alla möjliga värdeomdömen som vi inte ser- som omdömet att barnamord är berömvärt, att 
växter är mer värdefulla än människor, eller att det faktum att någonting är lila är en anledning att 
skrika åt det. Här kan the adaptive link account ge informativa svar, nämligen att sådana omdömen 
formar länkar mellan omständighter och responser som är oanvändbara eller ogynnsamma i 
förhållande till reproduktion. The tracking account har ingenting så informativt att säga. Det kan bara 
påstå att dessa omdömen är falska- vilket kan befästa våra övertygelser, men säger ingenting om 
varför vi har dessa. (Street, 2006.) 
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Street säger också att realismen inte har något annat val än att acceptera antingen ett tracking 
account, som ju visat sig vara ett totalt fiasko, eller att acceptera att det inte finns något samband 
mellan värdeomdömen och värdefakta. Detta är för att realismen påstår att värdefakta är oberoende 
av våra värdeomdömen. För att komma fram till att våra värdeomdömen har influerats av 
evolutionära krafter men utan att förvrängas av dessa orsaker, krävs att man accepterar att 
orsakerna på något sätt sökt ut (tracked) de påstådda oberoende sanningarna. Att ge upp detta 
antagande är att ge upp synen att evolutionen styrt våra omdömen i riktning mot värdefakta, och att 
acceptera att den antingen styrt oss bort från dem, eller styrt oss på ett sätt som inte har med 
värdefakta att göra. (Street, 2006.) 

Kan det dock finnas invändningar mot denna syn? Street nämner några. Värde-naturalisternas 
invändning att värdefakta är en sorts naturliga fakta räcker inte till då förhållandet mellan 
evolutionen och dessa fakta måste förklaras. Givet den inverkan evolutionen haft på våra 
värdeomdömen, måste naturalisten förklara hur det kommer sig att det naturliga urvalet valt rätt 
normativa värdeomdömen angående normativa naturliga värdefakta. Antingen så måste naturalisten 
välja att säga att det finns ett samband, eller att det inte finns ett samband. Där uppstår samma 
dilemma som för icke-naturalistiska värderealister. Om naturalisten säger att de normativa naturliga 
värdefaktumen är vad de är beroende på vad vi har för värderingar, och inte är oberoende av oss, så 
är naturalisten inte realist. Street kallar dem anti-realister, och de låter synnerligen som relativister. 

Realisterna kan försöka invända att vår förmåga att greppa objektiva värdefakta uppstått som en 
biprodukt. Då ska förmågan ha uppstått av att evolutionen valt ut en förmåga som innebär en fördel 
för reproduktion och överlevnad och att denna på något sätt medfört förmågan att greppa vissa 
värdefakta. Det liknas vid förmågan att utöva astrofysik, vilket inte innebär någon fördel för 
reproduktion eller överlevnad, men som uppkommit genom att en annan förmåga har utvecklats och 
förfinats. Street köper inte denna förklaring. Först måste det klargöras vad det skulle vara för 
förmåga, och sedan måste man förklara hur det kommer sig att den för med sig en förmåga att 
greppa värdefakta. Vad är sambandet mellan denna förmåga och objektiva värdefakta? Att säga att 
den är helt oberoende innebär att vår förmåga att greppa värdefakta uppstått av en ren slump. Det 
är för osannolikt att en så avancerad och specialiserad biprodukt som skulle behövas för att greppa 
dessa påstådda värdefakta skulle uppstå från en förmåga som utvecklats av helt andra skäl. Det är 
Streets åsikt att detta är lika osannolikt som att människans öga uppkommit som en biprodukt av en 
helt annan förmåga. Realistens andra val är att säga att det finns ett samband mellan förmågan och 
biprodukten. Då skulle det i så fall röra sig om att förmågan i sig innefattar någon sorts 
grundläggande greppande av värdefakta, i likhet med hur vår förmåga att utöva astrofysik bygger på 
vår mer grundläggande förmåga att förstå vår omgivning. Skillnaden är att det är ganska enkelt att 
förklara förhållandet mellan förmågan att förstå omgivningen och dess förhållande till evolutionen. 
Den innebär en fördel för vår överlevnad och reproduktion. Uppkomsten av förmågan att greppa 
värdefakta skulle alltså komma ifrån det naturliga urvalet, som förvränger, eller så måste förmågan 
ha ”tracked” oberoende värdefakta, och detta har vi redan sett är en dålig förklaring. (Street, 2006.) 

William FitzPatrick skriver i Morality and Evolutionary Biology att realisterna inte behöver antaga att 
vi har någon särskild förmåga att greppa moralfakta, utan att vi kan greppa dem med andra 



19

förmågor. ”The claim will be just that our capacity to grasp moral truths- like our capacity to grasp 
philosophical truths about metaphysical necessity, say-is simply a byproduct of our general capacities 
for critical reasoning, combined with the evolved capacity for forming and employing normative 
concepts in our thinking and decision-making. (FitzPatrick, 2008. Kapitel 4.1.)” Alltså handlar det om 
att vi använder förmågor som inte har något med moralfakta att göra, för att på något sätt nå fram 
till sanningen om dessa påstådda fakta. Dessa ska kunna ”reliably track moral truths” och vi ska ha 
nog frihet från instinkter för att undvika att de förvränger våra värdeomdömen. 

Alltså får våra känslor inte vara en del av detta moraliska resonemang, och då hamnar vi direkt i 
problemet att vi måste jämföra moraliska principer och har ingen vägledning, för vi har ingen logisk 
grund för att anta någon pricip som ska kunna bekräfta eller motbevisa någon annan princip. Vi kan 
undersöka vilka kombinationer av principer och omdömen som är koherenta, men vi kan inte ta ett 
fast beslut om någon av dessa saker är sanna. Dessutom frånkommer inte den version av the 
byproduct theory som FitzPatrick beskriver Streets dilemma. Om vi accepterar att vi kan tänka kritiskt 
och logiskt, och att vi kan forma normativa koncept, och om vi, för argumentets skull, skulle 
godkänna att detta är möjligt utan att känslor är inblandade, och det är helt logiskt och fint, så skulle 
det ändå inte betyda att vi har lyckats greppa några oberoende moralfakta. Vi kan inte bekräfta att 
någonting vi har kommit fram till stämmer överens med verkliga moraliska sanningar som är 
obereoende av oss, för vi har inget sinne som specifikt söker ut moralfakta och inget facit i hand. Vi 
har bara de värdeomdömen vi har gjort att begrunda. Vad de moraliska sanningarna är har inte varit 
en del av vårt moraliska tänkande. Om vi har träffat rätt någon gång så är det bara en slump. Det 
krävs alltså att någon av de förmågor vi har kan greppa moraliska sanningar i sig, även om de är 
väldigt ”basic”, och därmed krävs en evolutionär förklaring av denna förmåga. 

Street har alltså belyst ett problem som får moraliskt tänkande att verka vara helt separat från vad 
påstådda moraliska sanningar skulle kunna vara. Eftersom hon erbjuder en förklaring av vårt 
moraliska tänkande som inte involverar sådana entiteter behöver vi inte tro på dem; det är ett 
överflödigt antagande. Vad gäller rationellt tänkande kan man påpeka att om vi skulle kunna bevisa 
att våra känslor är en direkt länk till moraliska sanningar, så vore det inte längre irrationellt att 
grunda moraliska omdömen på intuition. Anledningen att det är irrationellt, i detta skede, är att ett 
sådant samband inte kan bevisas, och en förklaring som motsäger detta är också sannolik. 

Så vad är moral? Den tvivelaktiga existensen av moralfakta, evolutionens roll som ursprunget till 
moraliskt tänkande, den fysiska naturen av evolutionen. Mycket pekar på att moralen inte är mer än 
ett påhitt. Det enda ställe där vi kan hitta moral, är i det moraliska tänkandet, och det moraliska 
tänkandet verkar vara moralens helhet, men däri finns inga grunder för moralens riktighet. Detta 
sätter oss i en underlig situation. Vi tänker på någonting som inte verkar finnas. Vi försöker hitta de 
rätta svaren, vilket måste innebära objektiva svar, men vi kan inte gå längre utanför oss själva än att 
fråga andra människor vad de tror. Hur hjälper det, när de inte heller kan gå längre? Vi kan jämföra 
vad vi har kommit fram till, kanske till och med komma överens, och hålla med varandra. Trots det 
har vi inte kommit närmare något riktigt svar, så vitt vi vet. Utan facit i hand kan vi bara gissa. Vi kan 
inte ens veta om det finns något facit. Svaret på den frågan är ju också den viktigaste, för om det inte 
finns något facit verkar ju all möda vi spenderar på att hitta de rätta svaren vara bortkastad tid. 
Dessutom verkar det vara meningslöst att leta efter svar även om ett facit finns, om vi inte kan 
komma åt det. Så verkar situationen vara för de som söker svar på moraliska frågor. Med detta i 
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åtanke låter det som att moraliskt tänkande är meningslöst, det leder ingenstans. Vi kan aldrig vara 
säkra på några moraliska omdömen. 

Om moraliskt tänkande är meningslöst, vad ska vi då göra? Hur ska vi ta beslut? Om vi vill tänka 
praktiskt, måste vi bestämma ett mål. Praktiskt tänkande handlar ofta om hur vi ska nå ”bäst”
resultat, men där har vi kommit in på värdeomdömen. Vi är så illa tvungna att göra ett värdeomdöme 
för att välja vad vi ska göra så dessa fall. Varje gång vi avgör något sådant, måste vi tänka i ”om så” 
satser. ”Om vi ska minska svält i världen, så måste vi ge mindre mat till boskap och mer mat till 
människor.” Om vi försöker tränga längre in i tänkandet, verkar det som att hela processen kommer 
att stanna, för vi inser att det är meningslöst. I alla fall så länge vi försöker göra någonting objektivt 
värderiktigt. Vi behöver inte följa Nietzsches nihilism för att bli sålunda paralyserade; det räcker med 
någon slags värdeagnosticism. 

Praktiskt tänkande kan ju också handla om hur vi ska nå de mål vi vill nå, utan att vi för den delen 
hävdar att det vi vill är någonting moraliskt rätt. Detta är fullt möjligt med en amoralistisk attityd. Vi 
slipper försöka reda ut saker som vi inte kan reda ut. Men vi är ju samtidigt också byggda med en 
uppsättning känslor, som ger upphov till att vi vill saker som vi i slutändan kan komma att kalla
moraliska ideal, när vi bestämt att alla bör känna likadant. När vi kommit så långt, har vi i praktiken 
bestämt att våra egna åsikter, som bygger på primitiva instinkter, ska bestämma hur alla individer ska 
handla. Då har man dock lämnat den amoralistiska säkerheten, så länge man inte i ärlighetens namn 
medger att det inte finns någon annan anledning för andra att handla så, än att man själv önskar det. 
Att glorifiera sina egna åsikter som absolut moralisk sanning låter som megalomani. 

Man ser på världen, att de flesta har moraliska åsikter av olika slag, men vem har några argument 
som klarar av granskning, om allting faller tillbaka på intuitioner? Det finns hur många åsikter som 
helst att ta del av, men grunden för de alla verkar lika osäker. Alla moraliska påståenden visar sig i 
grund och botten vara känslor, som har fått utvecklas genom rationellt tänkande, men fortfarande 
finns till endast för att omständigheterna gjorde att de som kände liknande känslor fortplantat sig 
mer än de som inte kände dem, och inte för att vara en ”moralisk kompass”. Med en sådan bakgrund 
som överlevnadsstrategi är tankarna ”validerade” i att de uppfyller en funktion och man kan 
acceptera dem som de är. Deras existens kan anses vara förklarad av evolutionsteorin, vilket man kan 
respektera.

Om vi tar till Ockhams rakblad finner vi att objektiva moralfakta är överflödiga. Vi behöver inte anta 
existensen av dem, lika lite som vi behöver anta att det är något mer till våra händer än händerna 
själva. Händerna är lika mycket förklarade genom evolutionen, och vi känner inte att det är 
nödvändigt att bevisa att händerna är mer än det som upplevs av dem. Vi är nöjda med att vi har 
dem och att de fungerar för oss, så varför inte behandla våra åsikter likadant? Istället för att försöka 
bevisa att det vi tycker är metafysiskt riktigt på något sätt, kan vi acceptera att vi har våra åsikter och 
andra har sina. Att påtvinga andra våra åsikter är ju likasom högfärdsvansinne, då vi gör oss själva så 
pass viktiga att vi ska få bestämma över andra eller har någon sorts speciell tillgång till metafysiska 
fakta. 

Givet att vi inte kan säga att vi har de riktiga svaren på moraliska frågor förefaller amoralism vara den 
mest rationella inställningen. Vi behöver dock inte förtränga våra moraliska instinkter. De kan gärna 
få styra våra åsikter, och så länge vi är medvetna om att det är fallet är det inte nödvändigtvis 
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irrationellt att följa deras bud. Om vi alla skulle medge att vi ”går på känn”, så skulle vi kunna föra en 
mer fruktfull diskussion, där frågor som berör inte bemöts med dogmatiska svar, och en diskussion 
om vad som är rätt och fel uppstår som vi inte kan lösa, för vi har inga svar, trots att de medverkande 
gärna skulle hävda att de har det. Sådana diskussioner är ju opraktiska och rör inte det som är 
grunden till oenigheterna, dvs. deltagarnas känslor. Istället känns det vettigt om de inblandade bara 
förklarar vad de känner, och frågan kan kanske avgöras t.ex. demokratiskt, vilket faller västvärlden i 
smaken men inte kräver moraliska överväganden i sakfrågor. (Dock krävs värdeomdömet i grunden 
för beslutsfattande, att de många har rätt att styra över de få.)

I ett samhälle där människor har moraliska uppfattningar, är det oundvikligen prudent att själv följa 
de seder som finns. R. M. Hare har ställt upp ett argument emot att acceptera amoralism, utifrån 
prudence. Även om Hare kan ha åsyftat något extremt speciellt, i enlighet med hans övriga etiska 
teorier, så kan argumentet användas i en generell mening. I grunden går argumentet ut på att 
samhället är uppbyggt på så vis att det lönar sig att bete sig moraliskt, och omoraliskt beteende 
bestraffas. En egoist skulle alltså även tjäna på att inte försöka komma undan med omoraliskt 
beteende när andra inte ser, eftersom att ha det som vana vore alldeles för svårt att alltid komma 
undan med. Det är säkrast att inte göra något omoraliskt alls. Att hålla sig neutral är heller inte mest 
gynnsamt, för man tjänar på att bete sig extra moraliskt också, ty det blir man hyllad för och kan få 
belöningar. Rent egoistiskt sett, verkar det vara bäst att bete sig så moraliskt man kan. Men man 
kanske känner att man skulle vilja bete sig egoistiskt på andra sätt, och det är kanske jobbigt att bete 
sig inställsamt hela tiden. Det skulle innebära ett visst lidande att hela tiden gå emot sin egentliga 
vilja. Därför tjänar man även på att ha de moraliska känslorna, så att man vill göra det som samhället 
vill att man ska göra. Då får man som man vill hela tiden, och alla andra tycker att man är en 
anständig person. (Hare, 1981. Kapitel 11.) Det låter möjligtvis som frid och fröjd i vissa öron, men 
det finns ett problem. 

Hare utgår ifrån det tvivelaktiga antagandet att moraliska känslor kommer ifrån uppfostran och 
kritiskt tänkande, eftersom han antar att man kan inrätta sina känslor efter gällande principer. Men 
med Humes lag, evolutionsteorin och Streets ”adaptive link”-teori i åtanke, verkar det mer troligt att 
moraliska känslor ifrån naturen. Givetvis finns det utrymme för påverkan av kritiskt tänkande, då 
man kan belysa moraliska frågor på olika sätt, och genom att undanhålla vissa fakta, kan man styra 
slutsatserna en person drar. Och slutsatserna kommer i slutändan värderas emotionellt. Men det är 
måhända inte en riktigt klok inställning att medvetet ifrånhålla sig själv (om det ens är logiskt möjligt)
eller andra, fakta som kan påverka deras känslor. Andra metoder kan kanske också användas för att 
indoktrinera de vars känslor avviker ifrån samhällsnormen. Frågan är om vi vill gå så långt. Det är ren 
och skär manipulation, och kan kanske i vissa fall kallas för Mind Control. Är man samma person om 
man ändrar de mest grundläggande delarna av sitt psyke? Varför denna drivkraft att kontrollera 
andra? Det hör kanske hemma i en dystopi av George Orwell eller Aldous Huxley, men det är inte ens 
nödvändigt i den verkliga världen. Ett samhälles regler är i stor utsträckning en reflektion av de 
kulturellt spridda moraliska uppfattningarna däri. Visserligen förekommer en hel del brott mot dessa 
regler, och då är frågan hur man ska reagera på detta. Man måste betänka det faktum att människor 
trots allt har olika moraliska uppfattningar, och ingen har någon verklig moralisk överlägsenhet. 
Därför finns det ingen anledning för ett samhälle att vara helt oflexibelt. Om man söker harmoni är 
det alltså vettigt att anpassa sociala regler efter de som ska hålla sig till dem, och det gäller ju alltså 
människor. Att anpassa reglerna efter påstådda moralfakta, som vi inte kommer åt, för deras egen 
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skull, kräver att vissa värdeomdömen pekas ut som riktiga, och då blir de oföränderliga. Med tanke 
på att människor inte alla är exakt likadana, leder detta oundvikligen till konflikter och i vissa fall 
förföljelse. Det skapar mycket lidande, och varför? För att vissa ansett sig överlägsna nog att veta vad 
som är rätt och fel. Är detta den sorts samhälle vi vill ha? 

Det viktiga är att inse att moraliska känslor är medfödda, och det gör att de flesta inte behöver 
övertygas av Hares argument. Vi har redan moraliska känslor, och vi är smarta nog att inse att det är 
bäst för oss att ta vara på dem. De flesta behöver inte kontrolleras av andra för att bete sig enligt 
vissa gemensamma instinkter. Självklart finns det de som går emot populära regler, men detta är en 
del av naturen såväl som en produkt av en persons psykologiska utveckling. Alla är inte likadana, och 
evolutionen kräver att individer har små skillnader från varandra. Hur långt ett samhälle vill gå för att 
hävda sin moraliska överlägsenhet, eller skydda medborgarna är upp till samhället i fråga. Som jag 
även nämnde i del två är prudence som en parallell till ”survival of the fittest”. Och det innebär i 
dagens samhälle att man inte kan bete sig hur som helst, för då isoleras man ofta från omvärlden, 
vilket är lika mycket ett hinder för en brottslings fortplantning, som det är för ett djur som blivit 
utstött av sin grupp. 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att visa att moraliskt tänkande är en i grunden irrationell del av 
vårt evolutionära arv, och att vi därför inte har någon anledning att tro att några av våra 
värdeomdömen är objektiva sanningar. Att vi har anledning att tvivla på våra omdömen gjordes klart 
redan från början, då vi såg att ett kallt och logiskt sinne saknar grund för att göra omdömen om 
moraliska sanningar. Det behövs premisser, som ska verifieras, men det verkar omöjligt att hitta 
bevis för att ett värdeomdöme stämmer överens med ett objektivt faktum. Påstådda värdefakta vore
abstrakta, och syns inte själva, och de påverkar inte världen utan dömer den bara. Våra vetenskapliga 
förmågor kräver empiriska observationer vilka kan göras i vanlig vetenskap, men det verkar inte vara 
fallet i moralfrågor. Det gap som skiljer det rationella tänkandet ifrån moraliska principer fylls av våra 
känslor, som påverkar oss att acceptera principer. Känslorna får fart på det moraliska tänkandet, och 
står till grund för detta. 

Evolutionen är grunden till våra biologiska egenskaper och däribland finns våra instinkter. Deras 
utveckling har styrts av nödvändigheter, och eftersom vi är sociala djur har vi sociala instinkter. För 
att hålla samman samhället krävs att vi beter oss på passande sätt, och instinkter som styr vårt 
beteende jämte varandra har utvecklats. Dessa upplevs som känslor och väcks i olika sammanhang 
och vi handlar enligt dessa känslor. Empati är en känsla som har stort inflytande för hur vi behandlar 
varandra. Det är prudent av en individ att hålla sig till reglerna som ett samhälle bestämt sig för, och 
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det är också prudent av ett samhälle att ha regler som håller det samman. Moraliskt tänkande kan 
alltså förklaras av evolutionen. 

Om detta stämmer får vi tänka om gällande moralfakta. Vi kan inte komma åt dem och vårt moraliska 
tänkande kan förklaras utan dem. Det finns ingenting speciellt som säger att objektiva moralfakta 
existsterar annat än att vi fått för oss det, vilket kan förklaras av evolutionen. Det är liknande frågan 
om guds existens. Det är inte upp till skeptikerna att bevisa att gud inte finns; det är upp till de som 
tror på denne att bevisa hans existens. Russells tekanna visar att det är irrationellt att tro på en gud 
vars existens inte går att bevisa, och detsamma kan sägas om moralfakta. Sharon Street har visat att 
evolutionen innebär ett dilemma för värderealister. De måste acceptera att evolutionen styrt vårt 
moraliska tänkande i riktningar som inte har med moralfakta att göra, vilket gör det osannolikt att vi 
träffar rätt och omöjligt att veta om vi har rätt eller fel. Om de inte accepterar det så måste de 
acceptera att moralfakta på något sätt styrt evolutionen i rätt riktning. Detta skall ha skett trots att 
värdefakta inte på något förklarligt sätt verkar ha haft någon inverkan på livet i praktiken. Det finns
dessutom enkla förklaringar för uppkomsten av moraliska känslor som är helt logiska och svåra att 
förneka. Det påstådda faktum att vissa värdeomdömen skulle vara sanna är inte en förklaring för att 
vi skulle göra dessa omdömen. 

Om vi inte kan hitta objektiva svar på moraliska frågor, verkar det meningslöst att försöka. Men vi har 
ju ändå moraliska känslor. Eftersom det är ogynnsamt att gå emot våra instinkter kan vi låta dem ha 
sin roll i att forma våra åsikter, men vi får ju erkänna att dessa inte är faktum bara för att vi har dem. 
Då slipper vi diskussioner som inte kommer någonstans, för ingen skulle då hävda att deras åsikt var 
en evig sanning utan bara vad de tycker. I ett samhälle är det bäst för var och en att följa de regler 
som finns, men att hjärntvättas för att passa in låter inte önskvärt. Istället kan samhället vara mer 
flexibelt och ställa in sig efter människorna, vilket de nog skulle uppskatta. Olika människor kommer 
ha olika uppfattningar, vilket är naturligt, och vissa kommer att bryta mot de regler som etablerats av 
samhället. Hur samhället reagerar på detta och hur personen klarar sig i samhället kan vi låta vara 
upp till de inblandade. 
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